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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان ونبينا  احلمد هلل رب العاملني
 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

واالشتغال به من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وأوىل فإن طلب العلم الشرعي 
 ما تصرف فيه نفائس األوقات.

احلافظ  قال ،مــلأن يسأله الزايدة من الـعـ -- نبيه وتعاىل وقد أمر هللا سبحانه

واضح ": (1)﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿:وقوله عز وجل :بن حجرا
ال إ بطلب االزدايد من شيء -- ن هللا تعاىل مل أيمر نبيهأل ؛يف فضل العلم ةالدالل

 املكلف من أمر لشرعي الذي يفيد معرفة ما جيب علىلعلم العلم ااملراد اب، و من العلم
هلل وصفاته وما جيب له من القيام أبمره وتنزيهه عن العلم ابو  ،معامالتهو  دينه يف عباداته

 .(2)"الفقهومدار ذلك علم التفسري واحلديث و  ،النقائص
لفقه، فإن الفقه يف من بني تلك العلوم الشرعية اليت حث الشرع عليها علم ا وإن

ألن التفقه ؛ (3)«من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين»: --خري، قالالدين عالمة 
 يف الدين حيصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصاحل.

فعلم الفقه حبوره ": -:-السيوطيفالفقه من أوسع العلوم وأشرفها، وهو كما قال 
 يفىن ال ،زاخرة، ورايضه انضرة، وجنومه زاهرة، وأصوله اثبتة مقرَّرة، وفروعه اثبتة حمرَّرة

ين ِقَوام أهله ِعزُّه، الزَّمان طول على يبلى وال كنزه،  اإلنفاق بكثرة  ورثة هم وقـُوَّامه، الدِ 
 .(4)"والفتيا التَّدريس يف املرجع وإليهم الدمهاء، يف يستضاء وهبم األنبياء،

  
                                                           

 . 114 سورة طه، آية رقم:  (1)
 (.1/141( انظر: فتح الباري )2)
 ،1/53يف الدين ) هيف كتاب العلم، ابب: من يرد هللا به خرياً يفقهرواه البخاري يف صحيحه ( 3)

 .--(، من حديث معاوية 71رقم:
 (.3انظر: األشباه والنظائر )ص  (4)
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  هبم ظهروت احلجة هبم تقوم علماء ومصر عصر كل  يف ذا العلمهل هللا قيضولقد 
 خدمته على وتوالوا ،به واالشتغال حفظه، على فعكفوا ،دينه هبم هللا وحيفظ احملجة

 كتاب  ذلك، يف املصنفة الكتب أهم من ، وإنانفعة كتباً   ذلك يف فدونوا، به والعناية
 طار يف األفاق، الذيوي لإلمام شرف الدين بن املقرئ، إرشاد الغاوي يف مسالك احلا

 من ومنهم شرحه، من فمنهم ،خاصة الشافعية وعند عامة العلماء عند قبوالً  وجدو 
من بني أهم تلك الشروح  وإن صححه، من ومنهم شعراً، نظمه من ومنهم اختصره،

شرح اإلمام العالمة الفقيه أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، أحد أبرز األعالم يف 
أبن  هللا عليَّ  ولقد منَّ ، املذهب الشافعي، وشرحه املعروف ابإلمداد بشرح اإلرشاد

 ؛عةيسالمية يف قسم الفقه بكلية الشر امعة اإلجلأكون أحد طالب الدراسات العليا اب
 رحشبمداد اإل :كتابجزء من  حتقيق موضوع رساليت لدرجة العاملية املاجستري  فكان

ىل هناية ابب يف إقيم ابملطر من أول ابب يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع امل اإلرشاد
 ؛ وذلك ألمهية املخطوط ولألسباب التالية.أحكام اجلنائز
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 هتبار سباب اخأأمهية املخطوط و 
 من أهم أسباب اختياري هلذا املخطوط ما يلي :

  .فهما من أعالم املذهب الشافعي ،املكانة العلمية العالية لصاحب املنت والشرح: أولً 

؛ الفقهية عامةالكتب وشرحه من أمهية بني كتب الشافعية خاصة, و  للمنتما : اثنياً 
 .حيث ذُِكَر الكتاب عند كثري من علماء الشافعية املتأخرين

 حيث هلا؛ يتعرض اليت املسائل على والعقلية النقلية ابألدلة مليء اإلمداد كتاب :اثلثاً 
  .واملعقول واإلمجاع والسنة الكتاب من عليها الدالة النصوص ويذكر املسألة يورد

ومشاركة يف أداء  ،املسامهة يف إثراء املكتبة اإلسالمية بتحقيق الكتب املخطوطة رابعاً:
 .شيء من حقوق العلماء على األمة حبفظ علمهم واإلسهام يف نشره يف األمة

: االشتغال بتحقيق املخطوطات يف كتب املذاهب الفقهية مينح الطالب ملكة خامساً 
 .علمية يف علوم شىت

 الدراسات السابقة:

يف مرحلة  يف رسائل علميةاإلمداد بشرح اإلرشاد  قد سبقين يف دراسة خمطوطل
 كل من :وهم   بعض الزمالء وما زالوا قيد الدراسة املاجستري

 الرحيم بن خويتم السلمي عبد -1
 من أول الكتاب إىل هناية مقدمات الصالة. 

 حميسن بن حسني املالكي -2
 من أول فصل يف األذان واإلقامة إىل هناية فصل يف اجلماعة وأحكامها. 
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 البحث : طةخ

 : وقسمني مقدمة على يشتمل البحث

وخطة  ،والدراسات السابقة ،وتشتمل على أمهية املخطوط وأسباب اختياره:  املقدمة
 والشكر والتقدير. ،ومنهج التحقيق ،البحث

 وتشتمل على فصلني :القسم األول : الدراسة 

ودراسة كتاب إرشاد ، دراسة حياة اإلمام شرف الدين بن املقرئالفصل األول : 
 وفيه مبحثان : ،احلاويالغاوي يف مسالك 

مطالب وفيه سبعة  ،:التعريف مبؤلف املنت اإلمام شرف الدين بن املقرئ املبحث األول
:  

 امسه ونسبه ومولده ووفاته . املطلب األول:

 نشأته وطلبه للعلم . املطلب الثاين :

 شيوخه . املطلب الثالث :

 تالميذه .  املطلب الرابع :

 . الفقهي ومذهبه عقيدتهاملطلب اخلامس : 

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .املطلب السادس: 

 آاثره العلمية . : املطلب السابع 
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 وفيه ستة مطالب: ،نبذة عن كتاب إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي :الثاين املبحث

 أمهية الكتاب املطلب األول :

 مكانته عند العلماء وعند أهل املذهب املطلب الثاين :

 منهج املؤلف يف الكتاب املطلب الثالث :

  التعريف أبهم شروح اإلرشاد املطلب الرابع :

 مصادر املؤلف يف الكتاب املطلب اخلامس :

 نبذة عن احلاوي ومؤلفه وشروحه املطلب السادس : 

 .اإلمداد بشرح اإلرشاد العالمة ابن حجر اهليتمي وكتابه: :الفصل الثاين

 :مبحثان وفيه

 وفيه مثانية مطالب :، ترمجة الشارح ابن حجر اهليتمياألول :املبحث 

 امسه ونسبه ومولده . املطلب األول:

 نشأته . املطلب الثاين :

 شيوخه . املطلب الثالث :

 تالميذه .  املطلب الرابع :

 ومذهبه الفقهي . عقيدته املطلب اخلامس :

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . املطلب السادس:

 آاثره العلمية . : املطلب السابع 

 وفاته . املطلب الثامن :
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 وفيه مخسة مطالب :، تاب اإلمداد بشرح اإلرشادكالتعريف باملبحث الثاين : 

 توثيق نسبته إىل مؤلفه .و  : حتقيق اسم الكتاب املطلب األول

 : وصف النسخ اخلطية مع إرفاق مناذج منها . املطلب الثاين

 منهج املؤلف يف الكتاب . : املطلب الثالث

 : أمهية الكتاب العلمية ومكانته بني شروح اإلرشاد.  املطلب الرابع

  موارد الكتاب ومصطلحاته . املطلب اخلامس:
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 .لتحقيقا: الثاين القسم

باب يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع بوالذي يبدأ  ويشتمل على نص الكتاب احملقق 
 .يف أحكام اجلنائزابب  إىل هناية املقيم ابملطر

 منهج التحقيق :

 وفق مايلي:منهج التحقيق  وسيكون 

نسخة مكتبة نسخ النص املخطوط وكتابته حسب القواعد اإلمالئية بعد اختيار -1
 .األحقاف حبضرموت كأصل

, وإثبات الفروق الواقعة ل والنسخ األخرى اليت وقفت عليهااملقابلة بني نسخة األص-2
 .نسخ , والتنبيه عليها يف احلاشيةبني تلك ال

أو طمس يف نسخة  ،أو سقط ،وقع تصحيفأ ،إذا وقعت زايدة غري صحيحة -3
مع  ، وحذف اخلطأ[املنت وأجعله بني معقوفتني ]... ؛ فإين أثبت الصواب يفاألصل

 .يف احلاشية إىل ذلكاإلشارة 

( وخبط أكرب من نص الشرح بوضع املنت بني قوسني )... متييز منت اإلرشاد عن-4
 .الشرح

, مث أسجل رقم وجهي لوحة املخطوط من نسخة األصلأحدد بداية كل وجه من -5
ب( بني معقوفتني ( وإىل الوجه الثاين حبرف )وأشري إىل الوجه األول حبرف )أ اللوحة

ما عدا نسخة األصل فأقوم بوضع خط مائل عند هناية كل  , وأما../أ[ ].../ب[].
 .أشري إىل ذلك يف احلاشيةوجه مث 

 .ءة نص الكتاب وفهمه فهماً صحيحاً وذلك لتسهيل قرا ؛العناية بعالمات الرتقيم-6
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ورقم  ،عزو اآلايت القرآنية يف احلاشية إىل مواضعها من املصحف بذكر اسم السورة-7
متييزًا هلا عن غريها مع كتابتها ابلرسم  ﴾...﴿ هرينني مز بني قوسووضعها  ،اآلية

 العثماين.

, فإن كان يف الصحيحني اكتفيت هبما ألحاديث النبوية من دوواين السنةختريج ا -8
 مع بيان درجته صحة وضعفاً. ،وإال فأعزوه إىل ما وقفت عليه من مصادر

 نص الكتاب .متييزاً هلا عن سائر « »...وضع األحاديث بني قوسني -9

 عزو اآلاثر الوارد ذكرها يف النص احملقق .-10

 ترمجة األعالم الوارد ذكرهم يف النص احملقق .-11

, والتعريف ابملصطلحات العلمية الواردة يف الكتاب وتوثيقها لكلمات الغريبةشرح ا-12
 من املصادر األصلية املعتربة .

الواردة يف الكتاب وذلك ابلرجوع إىل كتبهم أو عن  توثيق أقوال العلماء والنقول-13
 طريق الكتب األخرى اليت هتتم ابلنقل عنهم .

 التعريف ابألماكن والبلدان الوارد ذكرها يف النص احملقق .-14
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 على النحو التايل:وضع الفهارس العلمية -15

 فهرس اآلايت القرآنية مرتبة حسب ورودها يف املصحف الشريف .

 فهرس األحاديث مرتبة حسب احلروف اهلجائية .

 اهلجائية.فهرس اآلاثر مرتبة حسب احلروف 

 فهرس األعالم .

 فهرس املصطلحات .

 فهرس األماكن والبلدان .

 فهرس املصادر واملراجع .

  فهرس املوضوعات .
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 شكر وتقدير

يف ختام هذه املقدمة فإين أمحد هللا سبحانه وتعاىل على نعمه اليت ال حتصى وال تعد،  
فله احلمد والشكر على نعمه العظيمة، وآالئه اجلسيمة، وله احلمد على إمتام هذه 

 وآخراً، وظاهراً وابطناً. الرسالة، فله احلمد كله أوالً 
وإىل مجيع أساتذيت  ،هلذه اجلامعة الغراءو  ،جبزيل الشكر إىل الوالدين الكرمينيكما أتقدم 
فاً، سواء إببداء نصح أو توجيه، كما أتوجه و إىل كلِ  من أسدى يل معر الفضالء، و 

ابلشكر اجلزيل لفضيلة الشيخ حممد بن عليثة الفزي األستاذ املشارك بقسم الفقه بكلية 
أوالها  الشريعة، الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة بصدر رحب، حيث

العناية البالغة، وبذل ألجلها جهده ووقته، كل ذلك مع دماثة يف اخللق، ولني يف 
لتواضع اجلم، فقد صحبت فضيلته، وسعدت بصحبته، واستفدت مصحواًب اباجلانب، 

من علمه وخلقه، كان يبعث التوجيه يف مودة، ويزجي اإلرشاد يف حمبة، وكل ذلك 
ته السديدة، وآرائه القيمة أكرب األثر يف إجناز حمفوف بصدق األخوة، فكان لتوجيها

 هذه الرسالة، فجزاه هللا عين خرياً، وجعل ذلك يف ميزان حسناته. 
 وآخراً، وصلى هللا على نبيا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. واحلمد هلل أوالً   
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 القسم الدراسي
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إرشاد : ودراسة كتاب ،املقرئحياة اإلمام شرف الدين بن دراسة الفصل األول : 
 وفيه مبحثان : ،الغاوي يف مسالك احلاوي

 التعريف مبؤلف املنت اإلمام شرف الدين بن املقرئ.املبحث األول :

 وفيه سبعة مطالب :

 امسه ونسبه ومولده ووفاته . املطلب األول:

 نشأته وطلبه للعلم . املطلب الثاين :

 شيوخه . املطلب الثالث :

 تالميذه .  الرابع :املطلب 

 . الفقهي ومذهبه عقيدتهاملطلب اخلامس : 

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .املطلب السادس: 

  آاثره العلمية . : املطلب السابع 
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 املطلب ألول 
 امسه ونسبه ومولده ووفاته

 أوًل: امسه ونسبه:
هللا بن إبراهيم بن علي بن حممد إمساعيل بن أيب بكر بن عبد شرف الدين أبو 

افعي، املعروف اببن بيدي احلسيين الشَّ عطية بن علي الشَّغدري الشَّاوري الشَّرجي الزَّ 
 .(1)املقرئ

 .(2)لقب جلده علي األعلى الشَّْغَدِري:
نسبة إىل أصله من بين شاور قبيلة تسكن جبال اليمن شرقي  الشَّاِوِري:

 .(3)احملالب
 .(4)سواحل اليمننسبة إىل الشَّرجة من  الشََّرِجي:
هبا إىل أن تويف  انتقل إليها، واستقرَّ  يتنسبة إىل زبيد من بالد اليمن ال الزَّبيدي:

 .(5)هبا
 .(6) نسبة ألبيات حسني، اليت ُوِلَد فيها من منطقة الشَّرجة احلَُسْيين:

 
 
 
 

                                                           

(، 2/292(، والضوء الالمع )2/386(، واملنهل الصايف )3/521مر)غبناء الإ ( انظر:1)
(، والبدر الطالع 9/321(، وشذرات الذهب )302وطبقات صلحاء اليمن )ص

 (.2/262(، ومعجم املؤلفني )1/216(، وهدية العارفني )1/310األعالم  )و (، 1/142)
 (.2/292( انظر: الضوء الالمع )2)
 (.1/311األعالم  )و (، 302طبقات صلحاء اليمن )صو (، 2/292( انظر: الضوء الالمع )3)
 (.1/311(، واألعالم  )2/292الضوء الالمع )و  ،(3/521نباء الغمر )إ( انظر: 4)
 (.2/292(، والضوء الالمع )2/386( انظر: املنهل الصايف )5)
 (.1/310(، واألعالم  )2/292الضوء الالمع )و (، 2/386( انظر: املنهل الصايف )6)
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 اثنياً: مولده:
 .(1)من سواحل اليمن سنة مخس ومخسني وسبعمائة، أببيات احلسني -:- ُوِلدَ 

 .(2)وقيل: ُوِلَد سنة أربع ومخسني وسبعمائة
 .(3)وقيل: سنة مخس وستني وسبعمائة
ذكر أنه وجد ذلك خبطه؛ حيث قال: "ُوِلَد   (4)والصحيح األول؛ ألن السخاوي

 .(5)كما كتبه خبطه يف منتصف مجادي األول سنة مخس ومخسني وسبعمائة"
 اثلثاً:وفاته:

وقيل يف  يف يوم األحد يف آخر شهر صفر -:- أكثر كتب الرتاجم ذكرت أنه تويف
 .(6)بزبيد سنة سبع وثالثني ومثامنائة رجب

 .(7) وثالثني ومثامنائة وقيل: سنة ست
 

  

                                                           

 (.1/310األعالم  )و (، 2/292(، والضوء الالمع )2/386( انظر: املنهل الصايف )1)
 (.2/262(، ومعجم  املؤلفني )1/142( انظر: البدر الطالع )2)
 (.9/321(، وشذرات الذهب )3/521( انظر:  إنباء الغمر )3)

ربيع األول سنة الرمحن بن حممد بن أىب بكر بن عثمان السخاوي، ولد يف حممد بن عبد هو: (4)
وحفظ كثرياً من املختصرات منها املنهاج وألفية ابن مالك، وألفية العراقي، وقرأ على  ،ه831

ه. انظر ترمجته: 902سنة  -:- تويف ،ابن حضر واجلمال بن هشام احلنبلي وصاحل البلقيين
 (.2/184(، والبدر الطالع )1/77شذرات الذهب )

 (.2/292الضوء الالمع ) ( انظر:5)
نباء الغمر وإ(، 765:رقم، 2/316طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة ) ( انظر:6)

وشذرات  (،2/294والضوء الالمع ) (،307(، وطبقات صلحاء اليمن )ص3/520)
هدية العارفني و (، 1/310(، واألعالم )1/145(، والبدر الطالع )9/321الذهب )

 (.2/262(، ومعجم املؤلفني )1/216)
 (.2/387ر: املنهل الصايف )( انظ7)
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 املطلب الثاين:
 نشأته وطلبه العلم 

فقرأ على والده طرفًا من احلسني بني أسرة معروفة ابلعلم، نشأ ابن املقرئ يف أبيات 
ومل  العلم، وتفقه على الكاهلي وغريه، ومل تذكر كتب الرتاجم تفصياًل حلياته وطلبه العلم،

أنه انتقل إىل  رَ كِ أو أسفاره يف طلب العلم، إال ما ُذ تذكر شيئًا من رحالته العلمية، 
فقرأ على مجال الدين الرميي وغريه من العلماء، فقرأ الفقه والنحو واللغة  (1)مدينة زبيد

واحلديث حىت برع بذلك وفاق أبناء جنسه، وبرز يف املنطوق واملفهوم، وبرع يف النظم، 
 ،وكانت له قرحية مطاوعةد اخلاص والعام، وأقبل عليه ملوك اليمن وصار له مَثَّ حظ عن

وعاتبه ، فعلم بذلك والده فكتب إليه ينهاه عن االشتغال بغري علم الشرع ،واشتهر شعره
طلب العلم  يف القصيدة املعروفة اليت أوهلا حيثه فيها على وكتب إليه شعراً  ،على هجره له

 ،وترك االشتغال بقول الشعر ،فامتثل أمر والده، الشريف ويرتك الشعر ويصل والديه
 مُثَّ  ابلتدريس، مُثَّ  ،الشرعي العلم بطلب ، واجتهدوواصل والديه ووقف عندمها

فاد واستفاد، والنظامية بزبيد، فأ (2)األشرف تدريس اجملاهدية بتعزوواله ابلتصنيف، 
وُعمِ َر طويالً  ،وانتشر ذكره يف سائر البالد، واستمر على مالزمة العلم والتصنيف واإلقراء

 .(3)حىت جتاوز الثمانني
  

                                                           

حدثت ايء مثناة من حتت اسم واد به مدينة مشهورة ابليمن أُ  له، وكسر اثنيه مُثَّ َزبِيد: بفتح أوَّ   (1)
. انظر: ابلضم مث الفتح موضع آخر :يدبَ وزُ ، ءينسب إليها مجع كثري من العلما ،م املأمونيف أايَّ 

 (.2/658) (، ومراصد اإلطالع3/131معجم البلدان )
املشهورة. انظر: معجم  تَِعز: ابلفتح مث الكسر، والزاي مشددة: قلعة عظيمة من قالع اليمن  (2)

 (.1/265(، ومراصد اإلطالع )2/34البلدان )
(، 2/292) (، والضوء الالمع2/386ل الصايف )املنهو (، 3/521نباء الغمر )إ انظر: (3)

(، والبدر الطالع 9/321) وشذرات الذهب(، 302اليمن )ص ءوطبقات صلحا
(1/143.) 
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 املطلب الثالث:
 شيوخه

وتلقى العلم على العلماء األجالء من علماء اليمن يف  -:- درس ابن املقرئ
 :مرتبة حسب سنة وفاهتم أبيات احلسني وزبيد وتعز، وسأذكر أشهر هؤالء األعالم

 . (1)الصَّرديف بكر أيب بن عبدهللا بن حممد عبدهللا أبو الدين مجال -1
 عمر بن إبراهيم الفقيه من احلديث ومسع اليمن، مشايخ من مجاعة على تفقه 

 سنة -:- تويف وغريه، التنبيه شرح صيته، وبُعد ذكره واشتهر وأفىت، ودرَّس العلوي،
 .وسبعمائة وتسعني إحدى
         .(2)عبداللطيف بن أيب بكر بن أمحد بن عمر الشرجي - 2

ُوِلَد سنة سبع وأربعني وسبعمائة ابلشرجة، ونشأ هبا فحفظ القرآن، مُثَّ ارحتل إىل 
زبيد وأخذ عن الشهاب بن عثمان، مُثَّ أخذ عن حممد بن أيب بكر الروكي، كان عارفاً 
ابلعربية، مشاركًا يف الفقه، وكان حنفي املذهب، شرح ملحة اإلعراب، واختصر احملرر 

 يف يف سنة اثنني ومثامنائة.يف النحو وغري ذلك، تو 
 .(3)هللا بن حممد الكاهليعبد -3

تفقه على األئمة مبدينة زبيد، وكانت له معرفة جيدة يف التنبيه واملهذب، اشتغل 
 ، وكان كثري الذ ِكر، مشهورًا ابخلري والصالح، اشتغل(4)ابلتَّدريس والفتوى يف مدينة إب

 ابإلقراء طول عمره، تويف سنة عشر ومثامنائة.
 

                                                           

(،  وطبقات صلحاء 3823، رقم:4/106(، والدرر الكامنة )1/407انظر: إنباء الغمر )(1) 
 (.6/237(، واألعالم )8/555(، وشذرات الذهب )182اليمن )

(، 9/32(، وشذرات الذهب )4/325(، والضوء الالمع )2/121( انظر: إنباء الغمر )2)
 (.1/616وهدية العارفني ) (،4/58) واألعالم

 (.87صطبقات صلحاء اليمن )و (، 2/386( انظر: املنهل الصايف )3)
، ومراصد (1/64انظر: معجم البلدان ) .من قرى ذي جبلة ابليمنة بكسر اهلمز  :إب    (4)

 .(1/10اإلطالع )



 اإلمداد بشرح اإلرشاد                                           املقدمة 
   19 

 .(1)أمحد بن أيب بكر بن علي بن حممد الناشري -4
ُوِلَد سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة، وتفقَّه على أبيه واجلمال الرميي، وتفقه به مجع  

واجلمال  ،واجلمال بن خياط ،كثري وممن أخذ عنه موفق الدين علي بن حممد بن حممد
وغريهم، وله من املصنفات اختصار أحكام النساء البن العطار، واإلفادة يف بن كنب ا

 مسالة اإلرادة وغري ذلك، تويف سنة مخس عشرة ومثامنائة.
 هللا بن إبراهيم الشاوري الشافعي.والده: أبو بكر بن عبد -5

ذكر أن شرف الدين قرأ على والده طرفاً  (2)مل أقف له على ترمجة إال أن الربيهي 
 .(3)ن العلم قبل انتقاله إىل زبيدم

 حممد بن زكراي. -6
ذكر كل من السخاوي والشوكاين أن شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر أخذ عنه 

 ، ومل أقف له على ترمجة.(4)العربيةعلم 
 

 
  

                                                           

 (.1/177(، ومعجم املؤلفني )1/257(، والضوء الالمع )2/525( انظر: إنباء الغمر )1)
هو: عبدالوهاب بن عبدالرمحن الربيهي السكسكي، من أعالم أهل اليمن يف القرن التاسع،    (2)

كتب مصنفًا يف علماء اليمن املعروف بطبقات صلحاء اليمن، تويف سنة تسعمائة وأربعة. 
 (.1/639انظر: هدية العارفني )

 (.302( انظر: طبقات صلحاء اليمن )ص3)
 (.1/142والبدر الطالع )(، 2/292انظر: الضوء الالمع ) (4)
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 املطلب الرابع
 تالميذه

صنيف، وقرأ يف عدة فنون، وبرز يف مجيعها اشتغل ابن املقرئ ابلتَّدريس واإلفتاء والتَّ 
، إضافة إىل أن امللك (1)قاله الشوكاين اصيته وانتشر ذكره كم وذاعوفاق أهل عصره، 

، (2)األشرف صاحب اليمن واله تدريس اجملاهدية بتعز، والنظامية بزبيد فأفاد الطلبة منه
  وفاهتم: ةسأذكر بعضاً منهم مرتبة حسب سن وخترج به كثري من طلبة العلم

 .(3)الرمحن امللحاينبدر الدين حسن بن علي بن عبد -1
قرأ على مجاعة منهم: ابن املقرئ ابلفقه وعلى اإلمام نفيس الدين العلوي والشيخ 

 ، وكان فقيهاً، وكان يقول الشعر، تويف بعد سنة عشرين ومثامنائة.ادأمحد الرد
 .(4)الزبيدي الشافعي حممد بن إبراهيم بن انصر احليسين -2

ابن املقرئ وقرأ عليه كثريًا من مصنفاته، وتفقه عليه حىت كان من أجل  -:- الزم
تالميذه، ومسع منه ومن الفقيه موسى الضجاعي، ومن ابن اجلزري، وجد واجتهد حىت 
صار عاملاً، عابداً، زاهداً، صاحلًا عليه سكينة العلم ووقار التقوى، اختصر القوت 

كما اختصر اجلواهر للقمويل، مات يف ربيع الثاين   ،، والتفقيه للجمال الرمييلألذرعي
  سنة أربع ومخسني ومثامنائة.

 .(5)سليمان بن عمر بن عبدالعزيز بن أمحد املصري -3  
ُوِلَد تقريبًا سنة مثامنائة أو قبلها مبصر، ونشأ هبا فحفظ القرآن، وأجاز له اجملد 

مُثَّ نزل به  ،وعبدالرمحن حيدر وغريهم، وعاش يف ترف كثرياللغوي والشرف بن املقرئ، 
 احلال، حىت سجن ببعض ديونه، ومات يف شعبان سنة أربع وستني ومثامنائة.

                                                           

 (.1/142( انظر: البدر الطالع )1)
 (.1/142(، والبدر الطالع )9/321( انظر: شذرات الذهب )2)
 (.44( انظر: طبقات صلحاء اليمن )ص3)
(، ومعجم املؤلفني 311(، وطبقات صلحاء اليمن )ص6/282( انظر: الضوء الالمع )4)

(8/221.) 
 (.3/267( انظر: الضوء الالمع )5)
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 .(1)عمر بن حممد بن معيبد السراج أبو حفص الزبيدي، ويعرف ابلفىت-4
تغاله على ُوِلَد سنة إحدى ومثامنائة بزبيد، ونشأ هبا، فحفظ القرآن وكتباً، وأول اش

حممد بن صاحل، وكان كثري الدعاء له، مُثَّ قرأ على الكمال موسى بن حممد الضجاعي 
املنهاج، مُثَّ انتقل يف سنة ست وعشرين إىل الشرف ابن املقرئ، فقرأ عليه اإلرشاد 

 وشرحه، من تصانيفه مهمات املهمات، تويف سنة سبع ومثانني ومثامنائة.
 .(2)ر السويري الزبيديإمساعيل بن إبراهيم بن بك-5

د  ُوِلَد سنة أربع ومثامنائة بزبيد، وأخذ عن مجاعة منهم: حممد بن موسى اجلالَّ
الرمحن بن سى الضجاعي، وأخذ عنه الفاضل عبدالفرضي، والطيب الناشر، والكمال مو 

 علي بن حممد، وعاش طويالً حىت مات سنة مثان ومثانني ومثامنائة.
 .(3)مجال الدين حممد بن عمر الفارقي الزبيدي -6

قرأ ابلقراءات السبع على املقرئ عفيف الدين عثمان الناشري، وابلفقه على شرف 
الدين إمساعيل بن أيب بكر املقرئ، وألَّف كتبًا يف الفقه منها: كتاب الكفاية، وشرح 

كثر من أربعني سنة، املنهاج يف أربع جملدات، وكتاب اجلواهر، توىل القضاء ابليمن أ
 ني ومثامنائة.عتويف سنة ثالث وتس

 .(4)سعد بن أمحد بن سابق الدين الذحباين العدين-7
إمام فاضل جمتهد بطلب العلم، تفقه ابجلمال اخلياط وطبقته بتعز، وحضر جمالس 

 (5)ابن املقرئ، ومسع على ابن اجلزري أشياء من تصانيفه وغريها، قدم إىل عدن
 فاستوطنها، وكان إليه تدريس احلديث ابلظاهرية بعدن.

                                                           

(، والبدر الطالع 314(، طبقات صلحاء اليمن ))ص6/132( انظر: الضوء الالمع )1)
(1/513.) 

 (.2/281( انظر: الضوء الالمع )2)
 .(39(، وطبقات صلحاء اليمن )ص8/269انظر: الضوء الالمع ) (3)
 (.335)ص (، وطبقات صلحاء اليمن3/254( انظر: الضوء الالمع )4)

وبني عدن وصنعاء ، ينة على خليج عدن قرب ابب املندب، عاصمة اليمن اجلنويبعدن: مد  (5)
 .(187(، واملعامل األثرية )ص4/89. انظر: معجم البلدان )مثانية وستون فرسخاً 
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 املطلب اخلامس
 عقيدته ومذهبه الفقهي

 أوًل: عقيدته
مل أجد يف كتب من ترجم له التَّحدث عن عقيدته، لكن مَثَّة دالئل تشري إىل أنه 

األصل سالمة املعتقد حىت يتبني لنا خالفه،  أنَّ ى عقيدة أهل السنة واجلماعة، منها عل
، وكذلك يظهر من اليت نشأ عليها من أول حياته ومنها تلك النشأة العلمية الصاحلة

شيوخه وتالمذته، أضف إىل ذلك أين مل أقف على أحد رماه ببدعة أو شبهة، بل إنه  
عريب، وكان ينكر كان يناظر وينشد األشعار دفاعًا عن الشريعة، فكان يناظر أتباع ابن 

 .(1)على املتصوفة مما ال ترتضيه الشريعة
قال الربيهي: "وأما رده وإنكاره على من قرأ كتب ابن عريب، وإبطال ما فيها من 

 .(2)املقاالت املنكرة ابحلجج الواضحة فذلك مشهور"
 اثنياً: مذهبه الفقهي:

كان على املذهب الشافعي، ويدل على ذلك كتب -:-الشك أن ابن املقرئ 
 ، وكذلك)3(ذلكالرتاجم اليت ترمجت له، وقد تقدم عند ذكر امسه ونسبه ما يدل على 

مصنفاته الفقهية دالة على ذلك ومنها هذا املنت، وكذلك تفقَّه على عدد من علماء 
 اليمن من أصحاب املذهب الشافعي كالرميي والكاهلي والناشري.

 
  

                                                           

(، وطبقات صلحاء 765:رقم، 2/316( انظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )1)
 (.310اليمن )ص

 (.305( انظر: طبقات صلحاء اليمن )ص2)
 (.15انظر: )ص  (3)
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 املطلب السادس
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

 أوًل: مكانته العلمية:
مكانة عالية، ومنزلة رفيعة بني علماء عصره، ومن تتبع ما   -:- لقد بلغ ابن املقرئ

ُكِتَب عنه تبني له ما حيظى به من مكانة وعلو شأن، وكذا عناية العلماء وطالب العلم 
مبؤلفاته والشَّغف هبا، ومما يدل على علو مكانته توليه التَّدريس ابجملاهدية والنِ ظامية مما 

 زاد يف مكانته العلمية.
الشوكاين: "وله عجائب وغرائب ال يقدر عليها غريه، ومل يبلغ رتبة يف قال عنه 

 .(1)الذكاء واستخراج الدقائق أحد من أبناء عصره وال من غريهم"
وكذلك كثرة الراغبني يف التتلمذ عليه، وكثرة مصنَّفاته تشهد مبكانته العلمية وقدرته 

 على التأليف ولقد انتشرت وانتفع هبا الناس.
 ثناء العلماء عليه:اثنياً: 

بصفات عالية وأخالق كرمية، أثىن هبا عليه من عرفه  -:- لقد اتصف ابن املقرئ
من أقرانه وتالمذته ثناء مجياًل يدل على علو منزلته وجالل قدره، ومن ذلك ما قاله عنه 

 .(2)احلافظ ابن حجر: "إمساعيل بن أيب بكر بن املقرئ عامل البالد اليمنية"
: "اإلمام العالمة فخر اليمن وهبجة الزمن شرف الدين إمساعيل بن وقال الربيهي

أيب بكر املقرئ الشاوري، كان إمامًا يضرب به املثل يف الذكاء مرتقيًا أعلى ذروة الفضل 
 .(3) ه الصدور والسطور..."مبال امرتاء، اندرة الدهر، وأعظم فضالء العصر، مأل بعل

 
 
 
 

                                                           

 (.1/144( انظر: البدر الطالع )1)
 (.3/521( انظر: إنباء الغمر )2)
 (.302( انظر: طبقات صلحاء اليمن )ص3)
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 .(2)لعربية والفقه وبرز يف املنظوم واملنثور": " برع يف ا(1)وقال ابن العماد
وقال الشوكاين: "وارتقى يف مجيع املعارف إىل رتبة مل يشتمل على جمموعها غريه، 

 .(3)بل قيل أن اليمن مل ينجب مثله"
ونقل السخاوي عن اخلزرجي أنه قال: "كان فقيهاً، حمققاً، ابحثاً، مدققاً، مشاركاً 

 .(4)واالشتغال ابملنثور واملنظوم"يف كثري من العلوم 
ا أييت به يف مل ؛أنه أشعر من املتنيبفكان يف الذروة العالية حىت قيل  -:-أما شعره 

ينتسب كان مع إجادته يف الشعر يكره أن و ، شعره من األنواع الغريبة واألساليب العجيبة
 .(5)إليه

 
  

                                                           

ولد يف  ،احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد احلنبلي، مؤرخ، فقيه، عامل ابألدببدع هو:  (1)
له شذرات الذهب يف أخبار من  ، وأقام يف القاهرة مدة طويلة،ه1032عام  صاحلية دمشق

ه. انظر: األعالم 1089سنة  -:- تويف منت املنتهى يف فقه احلنابلة،شرح ، ذهب
(3/290 .)  

 (.9/321( انظر: شذرات الذهب )2)
 (.1/143( انظر: البدر الطالع )3)
 (.2/293( انظر: الضوء الالمع )4)

 (.2/293(، والضوء الالمع )1/143انظر: البدر الطالع ) (5)
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 املطلب السابع
 آاثره العلمية

كثرة التَّصنيف، ومل يكن مقتصراً على الفقه فحسب، -:- املقرئمما اشتهر به ابن 
لذا قال عنه الشوكاين:  ؛واألدب نظمًا ونثراً  ،واملنطق ،بل برع يف علوم شىت من العربية

 .(1)"ارتقى يف مجيع املعارف"
ما يبلغ  ،والرسائل العجيبة ،وقال الربيهي: "ولإلمام شرف الدين من الفوائد اجلليلة

 . (2)جمموعة جملدات كثرية"
مع بيان املطبوع منها واملخطوط إن  بعضًا منها بشيء من االختصاروسأذكر 

  :تيسر ذلك
 .(3)مسالك احلاوي، وسيأيت الكالم عنه يفاإلرشاد، ويعرف إبرشاد الغاوي -1
 وهو مطبوع وهو أول شروح اإلرشاد، ،لإلرشاد ، وهو شرح(4)إخالص الناوي-2

 :عام ،دار الكتب العلمية، الطبعة طبعته :عادل أمحد وعلي معوض،الشيخ حقيقبت
 م.2004-ه 1424

اختصر روضة الطالبني للنووي، وهو  ، وفيه(5)روض الطالب وهناية مطلب الراغب  -3
 .ه1434 :دار الضياء ابلكويت، عام :، بتحقيق: خلف مفضي، طبعةمطبوع

 .(6)الذريعة إىل نصر الشريعة -4
 .(7)الرائق، والنثر الفائق النظم -5

                                                           

 (.1/143( انظر: البدر الطالع )1)
 (.304انظر: طبقات صلحاء اليمن )ص  (2)
 (.28انظر: )ص  (3)

 (.1/216( انظر: هدية العارفني )4)
( ، واملنهل الصايف 765:رقم، 2/316( انظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )5)
 (.9/321(، وشذارت الذهب )2/387)
 (.1/216( انظر: هدية العارفني )6)
 (.9/322(، وشذرات الذهب )2/388( انظر: املنهل الصايف )7)
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ويشتمل  ،(1)والنحو والعروض والقوايف والتاريخ الوايف يف الفقه عنوان الشرف -6
 .، طبعة: عامل الكتبوهو مطبوع ،على أربع علوم غري الفقه

 .(2)كتاب يف مسألة اخلالف يف املاء املشمَّس  -7
 .(4)، خمطوط(3)بديعة، نظمها على منط بديعة العز املوصلي -8
 ل يف مطلعها:يقو  ،نظم يف أحكام دماء احلج وهي 

 أَْربـََعٌة ِدَماُء َحج ٍّ حُتَْصُر ... فَاأْلَوَُّل اْلُمَرتَُّب اْلُمَقدَّرُ 
 مَتَتٌُّع فـَْوٌت َوَحجٌّ قُراَِن ... َوتـَْرُك َرْميٍّ َواْلَمِبيُت مبِىًن 

 ، يقول يف مطلعها:(5)ذكريائية يف التَّ القصيدة التَّ -9
    قظة ــي رــيـــغ إىل نوم ذاـــهك مــكو                  وغفلةِ  غرور يف متادٍّ  كم  إىل 
 ضيعة أية واألرض ءالسما مبلء    تشرتى منه ساعة عمر ضاع لقد  

 .(6)مرتبة الوجود ومنزلة الشهود-10
 ، وهو مطبوع.(7)ديوان شعر -11
املسماة بكشف  لبديعته،، وهي شرح (8)الفريدة اجلامعة للمعاين الرائعة -12

 .(9)خمطوط األستار عن أحكام دماء احلج واالعتمار،
                                                           

(، وطبقات صلحاء اليمن 2/294(، والضوء الالمع )3/521الغمر ) إنباءانظر:  (1)
 (.2/1175كشف الظنون )و (، 1/162(، واألعالم  )303)ص

  اإلرشاد حمقق ذكر وقد ،(304(، وطبقات صلحاء اليمن )ص3/521( انظر: إنباء الغمر )2)
 (.37ص) اإلرشاد مقدمة: انظر. بتحقيقه يقوم الوشلي عبدهللا الدكتور أن

 .(9/322(، وشذرات الذهب )2/293الضوء الالمع )و (، 2/388( انظر: املنهل الصايف )3)
 .(4513 برقم:) بتونس الزيتونة جامع مكتبة يف نسخة منه يوجد (4)

 (.2/262(، ومعجم املؤلفني )1/216( انظر: هدية العارفني )5)
 (.1/216( انظر: هدية العارفني )6)
 (.2/262معجم املؤلفني )و (، 1/311( انظر: األعالم )7)
 (.1/216)هدية العارفني و (، 9/322(، وشذرات الذهب )2/388( انظر: املنهل الصايف )8)
، كما يوجد نسخة يف معهد (1994) :( يوجد منه نسخة يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء برقم9)

 .(49،50) :املخطوطات العربية ابلقاهرة، برقم
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 الثاين املبحث
 نبذة عن كتاب إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي

 وفيه ستة مطالب:

 أمهية الكتاب املطلب األول :

 مكانته عند العلماء وعند أهل املذهب املطلب الثاين :

 منهج املؤلف يف الكتاب املطلب الثالث :

 : التعريف أبهم شروح اإلرشاد  املطلب الرابع

 : مصادر املؤلف يف الكتاب املطلب اخلامس

 : نبذة عن احلاوي ومؤلفه وشروحه املطلب السادس 
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 املطلب األول
 أمهية كتاب إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي

الكتب املعتربة والقيمة يف يعترب كتاب إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي من أهم 
املذهب الشافعي، وأتيت أمهيته حيث كان خمتصرًا لكتاب احلاوي الصغري لإلمام 

ف أوجز وال أعجز من احلاوي، ومل حيث مل يكن يف املذهب مصنَّ  ؛عبدالغفار القزويين
، وهو خمتصر من كتاب العزيز بشرح الوجيز لإلمام الرافعي أحد (1)يصنَّف قبله مثله

املذهب، والعزيز كما هو ظاهر شرح لكتاب الوجيز لإلمام الغزايل الذي اختصره  شيخي
اآلخر  همن كتابه الوسيط يف املذهب، والوسيط كما صرح مؤلفه هو خمتصر من كتاب

وهذا الكتاب أعين البسيط  ،(3)، وزاد فيه أمورًا من اإلابنة للفورايب(2)املعروف ابلبسيط
املسمى بنهاية املطلب يف دراية  ،من كتاب شيخه إمام احلرمني اختصره اإلمام الغزايل

 .(4)املذهب
كتب املصنَّفة يف وهذه السلسلة من الكتب املذكورة هي ما عليه مدار كثري من ال

 املذهب الشافعي.
 

  

                                                           

 (.1/12( انظر: إخالص الناوي )1)
 (.1/103( انظر: الوسيط )2)

 (1/280طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة ) انظر: (3)
 (.1/280انظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )( 4)
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 املطلب الثاين
 املذهبمكانته عند العلماء وعند أهل 

كتاب إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي من أهم املراجع الفقهية عند الشافعية   يعترب
 ما يلي: علو مكانته خاصة، ولعل من أهم األسباب الدالة على

 مكانة املؤلف وعلو منزلته العلمية. أوًل:
 .-احلاوي الصغري-كونه خمتصراً ألحد أهم كتب املذهب   اثنياً:
شافعي كانت هلم عناية كبرية هبذا املختصر، قال أن املشتغلني ابلفقه ال اثلثاً:

 .(1)علماء الشافعية يف األقطار وشرحه مجاعة" -أي ابإلرشاد-الشوكاين: "واشتغل به 
اهتمام العلماء هبذا الكتاب فكم من شارح له وانظم، وكم من حمش ٍّ  رابعاً:

 .)2(ومنكت عليه، وسيأيت الكالم عن ذلك
الكتاب يف أول الطلب، وكان الرجال والنساء حيفظونه العناية حبفظ هذا  خامساً:

 .(3)ويرددونه يف أعماهلم اليومية ويف وقت احلصاد
 ومن ذلك: ،ثناء العلماء عليه سادساً:

ه هللا منه هذا: "فكتاب اإلرشاد قد حفَّ  هما قاله ابن حجر اهليتمي يف مقدمة شرح
الدين إمساعيل بن املقرئ بتحقيق بعناية القبول، وأحتف مؤلفه اإلمام املدقق شرف 

وقد استودعه من أسرار اإلجياز وخمبآت األلغاز ما أعجز من بعده  ،املأمول، وكيف ال
االنتفاع به شرقًا وغرابً،  كماله، والنسخ على منواله،... مُثَّ عمَّ   من االرتقاء إىل مدارج

 .(4)وتزامحت الفضالء على اقتناص فوائده عجماً وعرابً"
كتاب نفيس يف فروع الشافعية،   -أي كتاب اإلرشاد-ه الشوكاين: "وهو وقال عن

 .(5)رشيق العبارة، حلو الكالم، يف غاية اإلجياز، مع كثر املعاين"
                                                           

 (.1/143) ( انظر: البدر الطالع1)
 (. 32انظر: )ص (2) 

 (.47( انظر: مقدمة حتقيق اإلرشاد )ص3)
 أ(.1/ل1( انظر: مقدمة اإلمداد )4)
 (.1/143الطالع ) ر( انظر: البد5)
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وقال الكمال ابن أيب شريف: "هذا توضيح لكتاب اإلرشاد والذي بلغ يف اإلجياز 
ئل احلاوي أبقل الوصف لكل خمتصر سواه جماز؛ ألنه حوى مسا ما كاد حيقق أن هذا

 .(1)تبهر العقول" من نظمه الذي أقرَّ له الفحول، وزاد على الوضوح نفائس
اشتماله على مجيع أبواب الفقه مع ُحسن الرتتيب، حيث قلَّل ألفاظ  سابعاً:

أصله، وسهل عويصها، وأوضح من عباراته ما أشكل، وزاد فيه كثريًا مما أمهل، وقطع 
 .(2)اليت ال تستعمل، فصار أقل وأكثر وأصح وأظهرخبالف ما قطع به من الوجوه 

 
 

  

                                                           

 (.134ص( انظر: مقدمة اإلسعاد )1)
 (.75اإلرشاد )ص ( انظر: مقدمة2)
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 املطلب الثالث
 منهج املؤلف يف الكتاب

يف كتابه على الرتتيب املعهود يف املتون الفقهية يف املذهب  -:- سار املؤلف
 الشافعي، فبدأ بكتاب الطهارة، فالصالة حىت انتهى بكتاب أحكام أمهات األوالد.

الغفار لكتاب احلاوي الصغري لإلمام عبد كان اختصاراً كتاب فحيث  الأما مضمون 
: "فهذا خمتصر -:- القزويين، فقد كفاان ابن املقرئ املؤنة يف تعريف كتابه؛ حيث قال

حوى املذهب نطقًا وضمناً، مخيص من اللفظ، بطني من املعىن، اختصرت فيه احلاوي 
الذي فتح يف االختصار ابابً مغلقاً، وارتقى فيه الرتبة اليت ال ترتقى، وقلَّلت لفظه فتقلَّل، 
وسهَّلت عويصه فتسهَّل، وأوضحت من عباراته ما أشكل، وزدت فيه كثريًا مما أمهل، 

طعت خبالف ما قطع به من الوجوه اليت ال تستعمل، فصار أقل وأكثر وأصح وق
 .(1)وأظهر"

يف  -أعين احلاوي-وقال يف شرحه بعد أن أثىن على أصله: "وملا وقع هذا الكتاب 
ألفاظ قليلة حتتها معان كثرية، حصل فيه عزة وإابءة، وشدة واستقصاء حتوج الذَّكي إىل 

، فوجدت يف نفسي قوة على تبيني عبارته وتسهيلها، التَّذكُّر، وتوقع البليد  يف التَّحريُّ
وحترير ألفاظها وتقليلها، فعزمت على اختصاره، وإن كان يف االختصار غاية، وعلى 
الزايدة فيه وإن كان قد بلغ يف اجلمع النهاية، وشرعت يف تنقيح خمتصره وهتذيبه 

راره ق، فجاء كما تراه عينه ك احلاويته إرشاد الغاوي يف مسالوتسهيله وتقريبه، ومسَّي
 .(2)وشاهده جواره، زادت على احلاوي مسائله ومعانيه، ونقصت عنه ألفاظه ومبانيه"

  

                                                           

 (.75( انظر: مقدمة اإلرشاد )ص1)
 (.1/12خالص الناوي )إ( انظر: 2)
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 املطلب الرابع
 التعريف أبهم شروح اإلرشاد

منها شرح هذا  ،اعتىن فقهاء الشافعية ابإلرشاد عناية عظيمة من جوانب عدة
 وقفت عليها مرتبة حسب وفاة مؤلفيها.تاب، وفيما يلي ذكر للشروح اليت الك

إخالص الناوي، أتليف: شرف الدين إمساعيل بن املقرئ، املتوىف يف سنة -1
 هـ(، وهو مطبوع.837)

: أتليف: حممد بن حممد بن إبراهيم بن حممد (1)البحر الوقاد يف شرح اإلرشاد -2
 هـ(.839العدين، املعروف اببن الصارم، املتوىف سنة )

هـ(، له 848يخ عثمان بن عمر بن أيب بكر الناشري، املتوىف سنة )شرح للش -3
 . (2)شرح على اإلرشاد يقع يف جملدين يقال أنه بلغ فيه إىل أثناء الصداق

هـ(، 878شرح للشيخ عمر بن أمحد بن حممد بن حممد البليسي، املتوىف سنة ) -4
 . (3)ذكر السخاوي أنه شرح غالب اإلرشاد

املنعم اجلوجري، أتليف: حممد بن عبداملنعم بن حممد بن عبدشرح اإلرشاد،  -5
 . (5)، وهو خمطوط(4)هـ(889املتوىف سنة )

 

                                                           

 (.8/204(، ومعجم املؤلفني )2/190هدية العارفني )و (، 2/240( انظر: البدر الطالع )1)
 (.6/265(، ومعجم املؤلفني )5/134الضوء الالمع )انظر: ( 2)
 (.7/275(، ومعجم املؤلفني )6/72الالمع ) ( انظر: الضوء3)
(، وهدية 6/251(، واألعالم )2/201(، والبدر الطالع )8/124( انظر: الضوء الالمع )4)

 (.10/260معجم املؤلفني )و (، 2/212العارفني )
، ويف املكتبة املركزية (1844:)( يوجد منه نسخة يف معهد املخطوطات العربية ابلكويت برقم5)

على نسخة منها  ت، حصل (4692:)اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض برقمجبامعة 
، كما يوجد له  (178ج :)حتتوي على ثالثة أجزاء، وهناك نسخة أخرى ابملكتبة نفسها برقم

 عدة نسخ يف املكتبة األزهرية ابلقاهرة.
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هـ(، 889شرح للشيخ حممد بن خليل احملب البصروي الدمشقي، املتوىف سنة ) -6
قال السخاوي:" وكتب قطعة على اإلرشاد واملنهاج، بل أفرد شروحًا ثالثة على فرائض 

 .(1)اإلرشاد"
، أتليف: الكمال حممد بن حممد بن أيب بكر بن (2)اإلسعاد بشرح اإلرشاد -7

هـ(، وهو حمقق يف 906علي املقدسي الشافعي، املعروف اببن شريف، املتوىف سنة )
 رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

 شرح للشيخ حممد بن حممد بن أيب بكر بن علي بن مسعود القدسي املتوىف -8
 . (3) هـ(906سنة )

 العابدين زين بن موسى الدين كمال:  ، أتليفاإلرشاد شرح الوقاد الكوكب -9
 اإلرشاد فيه شرح كبري  كتاب  وهو ،(هـ923) سنة املتوىف الرداد، بكر أيب بن أمحد بنا

، (4)وهو خمطوط والفوائد، اجلمع كثرة  يف جليل كتاب  وهو جملداً، وعشرين أربع حنو يف
 . (5)صغري لكنه مل يظهروله شرح 
الرحيم بن أمحد السيد الشريف، املتوىف     شرح اإلرشاد للشيخ بدر الدين عبد -10

 .(6)ه(، شرح قطعة من اإلرشاد963سنة )
فتح اجلواد بشرح اإلرشاد، أتليف: شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر  -11
 مطبوع. وهو أصغر من اإلمداد،هـ(، 974املتوىف سنة ) اهليتمي،

                                                           

 (.7/237( انظر: الضوء الالمع )1)
 (.2/222(، وهدية العارفني )10/44ذرات الذهب )(، وش2/381( انظر: األنس اجلليل )2)
(، ومعجم 2/243(، والبدر الطالع )41(، والنور السافر )ص9/64( انظر: الضوء الالمع )3)

 (.11/200املؤلفني )
، ويف املكتبة (855)كز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية برقم: ر ( منه نسخة يف م4)

  (.39954 ، صعايدة2403 :)األزهرية برقم
(، 2/481(، وهدية العارفني )10/177(، وشذرات الذهب )108ص( انظر: النور السافر )5)

 (.13/39معجم املؤلفني )
 (.10/486( انظر: شذرات الذهب )6)
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اإلمداد بشرح اإلرشاد، أتليف: شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر  -12
 هـ(، وهو الكتاب املعين ابلتحقيق.974مي، املتوىف سنة )تاهلي

الرحيم بن عبدالرمحن بن أمحد العبادي العباسي، املتوىف     شرح للشيخ عبد-13
 .(1)هـ(963سنة )

بن جالل امللتوي األنصاري شرح للشيخ مصلح الدين حممد بن صالح  -14
 ، مفقود.(2)هـ(979السعدي العبادي، املتوىف سنة)

هللا بن أيب بكر ابقشري، املتوىف سنة شرح للشيخ عبدهللا بن سعيد بن عبد-15
هـ(، شرح اإلرشاد والتزم فيه ذكر خالف التَّحفة والنِ هاية واملغين، لكنه مل 1076)

 .(3)يتمه
 لنكت:النظم والتعليق واحلواشي وا

نظم للشيخ أمحد بن حممد بن علي بن يوسف احمللي الشافعي املعروف اببن -1
هـ(، نظم اإلرشاد البن املقرئ، وكتب منه إىل اإلقرار، ومساه 837املصري، املتوىف سنة )

 .(4)اإلرشادنتيجة 
الشافعي، املتوىف      نظم للشيخ برهان الدين إبراهيم بن حممد احلليب القباقي-2
 . (6)، وامسه ترتيب اإلسناد يف تعريف اإلرشاد، وهو خمطوط(5) هـ(850سنة )

تعليق للشيخ أيب بكر بن انصر الدين حممد بن سابق الدين السيوطي، املتوىف -3
 .(7) هـ(855سنة )

                                                           

 (.1/563) العارفني هدية: انظر(1) 
(، وهدية 6/169(، واألعالم )10/509(، وشذرات الذهب )1/69( انظر: كشف الظنون )2)

 (.10/93(، ومعجم املؤلفني )2/251العارفني )
 (.3/43( انظر: خالصة األثر )3)
 (.2/137(، ومعجم املؤلفني )2/154( انظر: الضوء الالمع )4)
 (.1/24(، وهدية العارفني )1/69( انظر: كشف الظنون )5)

 (.111/154) :برقم ابملوصل األوقاف مبكتبة نسخة منه يوجد (6)
 (.9/415) الذهب( انظر: شذرات 7)
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 .(1) هـ(855)، املتوىف سنةأيب بكر بن عثمان بن خضرتعليق للشيخ حممد بن -4
هـ(، وامسه 905نظم للشيخ أمحد بن صدقة بن الصرييف املصري، املتوىف سنة )-5

 .(3)، وهو خمطوط(2)عني الرشاد يف اإلرشاد
هـ(، 923تلخيص للشيخ أمحد بن حممد اخلطيب القسطالين، املتوىف سنة )-6

 .(4)وصل فيه إىل أثناء الطهارة من أول الكتاب ومساه اإلسعاد
الرمحن ابحلاج شهاب الدين أمحد بن عبدهللا بن عبد اد للشيخنكت على اإلرش-7

 . (5) هـ(929ابفاضل املتوىف سنة )
الرمحن املدحجي السيفي، املتوىف لشيخ أمحد بن عمر بن حممد بن عبدنظم ل-8
 : "يف مخسة آالف ومثامنائة وأربعني بيتاً، وزاد على)6(هـ(، قال العيدروس930سنة )

اإلرشاد كثريًا من املسائل والقيود، ونظم أوائله إىل الرهن يف مدة طويلة، مُثَّ مكث حنو 
 .(7)مخس عشرة سنة، مُثَّ شرع يف تتمته فكملَّه يف أقل من سنة"

الرمحن بن عمر بن أمحد بن عثمان العمودي، وجيه الدين عبد حاشية للشيخ-9
 .(8)ابن حجر اهليتمي من ذلك هـ(، وكان أراد حموها فمنعه967املتوىف سنة )

حاشية لشهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، املتوىف سنة: -10
 هـ(، وهي مطبوعة مع شرحه فتح اجلواد.974)

                                                           

 (.9/113( انظر: معجم املؤلفني )1)
 (.1/137(، وهدية العارفني )1/69( انظر: كشف الظنون )2)
 (.1316) ( يوجد منه نسخة يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء برقم:3)
 (.1/69( انظر: كشف الظنون )4)
 (.1/140)(، وهدية العارفني 1/60(، واألعالم )10/225( انظر: شذرات الذهب )5)

ه من 978هو: عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا بن شيخ بن عبد هللا العيدروس، ولد سنة  (6)
السافر عن أخبار أهل اليمن سكن حضرموت وانتقل إىل امحد أابد ابهلند، من كتبه  النور 

تعريف األحياء بفضائل اإلحياء واحلدائق اخلضرة يف سرية النيب وأصحابه القرن العاشر و 
 .(4/39(، واألعالم )1/80ه.  انظر ترمجته: شذرات الذهب )1038سنة  عشرة، تويفال

 (.127( انظر: النور السافر )ص7)
 (.10/509: شذرات الذهب )( انظر8)
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 املطلب اخلامس
 مصادر املؤلف يف الكتاب

كتابه إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي على االختصار   -:-لقد ألَّف ابن املقرئ 
تصرة، بعيدًا عن االستطراد العبارات كما هو الشأن يف املتون املخ الشديد، وأبوجز

قول، بعيدًا عن ذكر األدلة، فلم تكن له مثَّة مصادر يف كتابه هذا إال ماذكره يف والن
 خمتصر "فهذاالغفار القزويين، حيث قال: م عبدمقدمته أنه اختصر احلاوي الصغري لإلما

 احلاوي فيه اختصرت املعىن، من بطني اللفظ، من مخيص وضمناً، نطقاً  املذهب حوى
 فتقلَّل، لفظه وقلَّلت ترتقى، ال اليت الرتبة فيه وارتقى مغلقاً، ابابً  االختصار يف فتح الذي

 أمهل، مما كثرياً   فيه وزدت أشكل، ما عباراته من وأوضحت فتسهَّل، عويصه وسهَّلت
 وأصح وأكثر أقل فصار تستعمل، ال اليت الوجوه من به قطع ما خبالف وقطعت
 .(1)وأظهر"
 
 

  

                                                           

 (.75( انظر: مقدمة اإلرشاد )ص1)
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 املطلب السادس
 ومؤلفه وشروحه الصغري نبذة عن احلاوي

 أوًل: نبذة عن احلاوي الصغري:
الغفار القزويين من أعظم كتب املذهب لإلمام عبديعد كتاب احلاوي الصغري 

الشافعي وأجلها وأنفسها وأمجعها؛ حيث كان خمتصرًا ألحد أهم كتب املذهب وهو 
الشرح الكبري ألحد شيخي املذهب اإلمام الرافعي؛ وهلذا اعتىن به العلماء وطلبة العلم 

 واشتغلوا حبفظه، وعكفوا على خدمته بني شارح له وانظم ومعرتض ومنكت وخمتصر.
"مل يكن يف :-:- حوه، ومن ذلك ما قاله ابن املقرئولقد أثىن عليه العلماء ومد

فإنه كتاب  ،-:- الغفار القزوييناحلاوي لإلمام عبد ز وال أعجز مناملذهب مصنَّف أوج
ال ينكر فضله، وال خيتلف اثنان يف أنه ما صنِ ف قبله مثله، ولقد أبدع الشيخ يف أتليفه، 

 .(1)"وأغرب يف تصنيفه وترصيعه
صاحب كشف الظنون: "هو كتاب وجيز اللفظ، بسيط املعاين، حمرر  وقال

 .(2)املقاصد، مهذب املباين، حسن التأليف والرتتيب، جيد التفصيل والتبويب"
على األسلوب الغريب، والنظم  -أي احلاوي الصغري-فعي: "املشتمل وقال اليا

 .(3)العجيب املطرب يف صنعته كل لبيب"
مته منهجه يف كتابه فقال: "فإن هذا الكتاب مسيته: وقد بنيَّ مؤلفه يف مقد

، واكتفيت من األقاويل والطرق (4)احلاوي؛ ملا حوى الفوائد الزوائد، وما يف اللباب
 .(5)والوجوه مبا عليه معظم األصحاب؛ تسهيالً لألمر على الطالب"

 وهو كتاب نفيس يف املذهب ال يستغين عنه طالب علم، ولقد قام الدكتور صاحل
 بن حممد اليابس ابلعناية ابلكتاب دراسة وحتقيقاً.

                                                           

 (.1/12( انظر: إخالص الناوي )1)
 (.1/626( انظر: كشف الظنون )2)
 (.4/126)( انظر: مرآة اجلنان 3)
 ( كتاب للمصنف نفسه.4)
 (.114( انظر: مقدمة احلاوي الصغري )ص5)
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 اثنياً: نبذة عن مؤلف احلاوي الصغري:
الغفار القزويين الشافعي، ومل تذكر بن عبدالكرمي : جنم الدين عبدالغفار بن عبدامسه

لكنه نشأ يف بيت علم وفضل، فكان أبوه فقيهاً، فأخذ عنه  كتب الرتاجم اتريخ والدته،
قال السبكي:" كان أحد األئمة  ه، حىت صار أحد األئمة األعالم،وعن علماء عصر 

األعالم له اليد الطوىل يف الفقه واحلساب وحسن االختصار"، أجازت له عفيفة 
وله صنَّف احلاوي الصغري، الفارقانية من أصبهان، وتتلمذ عليه ابنه جالل الدين حممد، 

 شهاب الدين الواسطي وغريمها.وكذلك تتلمذ عليه 
وقال اليافعي: "اإلمام العالمة البارع اجمليد الذي ألني له الفقه كما ألني لداود 

 احلديد، أحد األئمة األعالم وفقهاء اإلسالم".
له تصانيف كثرية منها: احلاوي الصغري، واللباب، والعجاب شرح اللباب، وله  

وستني سنة مخس  -:-تويف ،كتاب يف احلساب، وجامع املختصرات وخمتصر اجلوامع
 .(1)وستمائة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، وطبقات الشافعية الكربى 4/126مرآة اجلنان )و (، 49/197( انظر: اتريخ اإلسالم )1)
(، واألعالم 7/570(، وشذرات الذهب )6/626(، وكشف الظنون )1188:رقم ،8/277)
 (.1/587(، وهدية العارفني )4/31)
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 اثلثاً: شروح احلاوي الصغري:
هـ(، وامسه 665هللا حممد سبط املصنِ ف، املتوىف سنة )عبد أيبشرح للشيخ -1

 .(2)خمطوط ،(1)الكايف يف حل احلاوي
حممد بن علي بن مالك اإلربلي الشافعي، املتوىف سنة للشيخ شرح -2

  .(3)هـ(686)
هـ، 706العزيز بن حممد الطوسي، املتوىف سنة عبد شرح للشيخ ضياء الدين-3

 . (4)وامسه: مصباح احلاوي ومفتاح الفتاوى
 .(5)هـ(715شرح للشيخ حسن بن حممد احلسيين االسرتاابذي، املتوىف سنة )-4
، (6)ه(729شرح للشيخ عالء الدين علي بن إمساعيل القونوي، املتوىف سنة )-5

 يف رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية.وامسه: شرح احلاوي الصغري، حمقق 
نظم للمؤيد إمساعيل بن علي األيويب، املعروف بصاحب محاة، املتوىف سنة -6

 .(7)هـ(732)
 .(8)هـ(738شرح للشيخ عثمان بن عبدامللك الكردي املصري، املتوىف سنة )-7
احلموي، املتوىف  شرح للشيخ شرف الدين هبة هللا بن عبدالرحيم بن البارزي-8
هـ(، وامسه: مفتاح احلاوي، وله أيضاً: توضيح احلاوي، وله كتاب آخر مساه: 738سنة )

                                                           

 (.10/178(، ومعجم املؤلفني )1/627انظر: كشف الظنون )(1) 
(، ونسخة يف املكتبة األزهرية 3832يوجد منه نسخة يف مكتبة املخطوطات ابلكويت برقم:) (2)

 (.36122/ 2249ابلقاهرة برقم:) 
 (.11/38(، ومعجم املؤلفني )1/627انظر: كشف الظنون )(3) 
(، ومعجم 4/26(، واألعالم )1/627) لظنون(، وكشف ا4/126انظر: مرآة اجلنان )(4) 

 (.5/260املؤلفني )
 (.2/283) (، ومعجم املؤلفني1/283(، وهدية العارفني )2/215انظر: األعالم ) (5)

(، ومعجم 4/264(، واألعالم )1/627(، وكشف الظنون )4/211انظر: مرآة اجلنان )(6) 
 (.7/37املؤلفني )

 (.2/282(، ومعجم املؤلفني )8/173ذرات الذهب )(، وش1/627انظر: كشف الظنون )(7) 
 (.6/261(، ومعجم املؤلفني )1/627انظر: كشف الظنون ) (8)
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، (1)تيسري الفتاوى يف حترير احلاوي، وآخر امسه إظهار الفتاوى من كتاب احلاوي
 .(3)، وكذلك توضيح احلاوي(2)واألخري منها خمطوط

هـ(، ومل 746بردي، املتوىف سنة )شرح للشيخ فخر الدين أمحد بن احلسن اجلار -9
 .(5)، خمطوط(4)يكمله وامسه: اهلادي

هـ(، مساه البهجة 749نظم لزين الدين عمر بن مظفر الوردي، املتوىف سنة )-10
 ، مطبوع مع شرحه الغرر البهية للشيخ زكراي األنصاري.(6)الوردية، يف مخسة آالف بيت

بن النشائي، املتوىف سنة شرح للشيخ أمحد بن عمر بن أمحد بن أمحد -11
 .(7)هـ(، وامسه: كشف غطاء احلاوي الصغري758)

هـ(، ومل 766شرح للشيخ قطب الدين حممد بن حممود الرازي، املتوىف سنة ) -12
 .(8)يكمله

شرح للشيخ هباء الدين أمحد بن علي السبكي الشافعي، املتوىف سنة  -13
 .(9)هـ(، ومل يكمله773)

 

                                                           

 (.13/139(، ومعجم املؤلفني )1/627انظر: كشف الظنون ) (1)
فقه شافعي(،  325، 2262يوجد منه عدة نسخ منها: يف املكتبة الظاهرية بدمشق برقم )(2) 

 (، ويف مكتبة األوقاف ابلسليمانية ابلعراق رقم:342)ابليمن برقم:ويف مكتبة أمحد العطاس 
 (.133) ت/

 (.114يوجد منه نسخة يف معهد املخطوطات العربية ابلقاهرة برقم:) (3)
(، 1/47(، والبدر الطالع )1/627كشف الظنون )و (، 1/142انظر: الدرر الكامنة )(4) 

 (.1/198(، ومعجم املؤلفني )1/111واألعالم )
 (.438( ، وأخرى برقم:) 859نبول برقم:) طسأيوجد منه نسخة يف  (5)

 (.5/67(، واألعالم )1/514(، والبدر الطالع )1/627انظر: كشف الظنون )(6) 
 (.1/111(، وهدية العارفني )9/19انظر: طبقات الشافعية الكربى )(7) 
 (.1/627انظر: كشف الظنون ) (8)

 (.1/627انظر: كشف الظنون )(9) 
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شرح للشيخ عالء الدين حيىي بن عبداللطيف الطاوسي القزويين، املتوىف سنة -14
 .(1)هـ(775)

حممد بن عبدالرب بن حيىي بن علي السبكي، املتوىف سنة  شرح للشيخ-15
 .(2)هـ(777)

شرح قطب الدين أمحد بن احلسن بن أمحد الغايل الشافعي، املتوىف -16
 .(3)هـ(، وامسه توضيح احلاوي779سنة)

حاشية للشيخ بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب احلليب الشافعي املتوىف -17
 .(4)ه(، ومساها التوشيح779سنة )

 .(5)هـ(783خمتصر لشهاب الدين أمحد بن محدان األذرعي، املتوىف سنة )-18
تصحيح للشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن الصاحب، املتوىف سنة -19

 .(6)هـ(، وامسه: تصحيح احلاوي788)
علي بن احلسني بن علي بن أيب بكر املوصلي، املتوىف سنة لنظم -20

 .(7)هـ(789)
هـ(، 804شرح للشيخ سراج الدين عمر بن علي بن امللقن، املتوىف سنة )-21

 .(9)، خمطوط(8)وامسه: خالصة الفتاوى يف تسهيل أسرار احلاوي
                                                           

 (.1/627انظر: كشف الظنون )(1) 
 (.10/125(، ومعجم املؤلفني )6/184(، واألعالم )1/627انظر: كشف الظنون )(2) 
 (.1/627انظر: كشف الظنون )(3) 
 (.1/627انظر: كشف الظنون )(4) 
 (.1/211(، ومعجم املؤلفني )1/115(، وهدية العارفني )1/627انظر: كشف الظنون )  (5)
 (.1/627الظنون )انظر: كشف (6) 
(، وهدية 4/280(، واألعالم )1/442(، والبدر الطالع )4/50انظر:الدرر الكامنة ) (7)

 (.7/77(، ومعجم املؤلفني )1/720العارفني )
 (.1/508(، والبدر الطالع )1/627انظر: كشف الظنون )(8) 
ويف  (،513/1برقم:) يوجد منه عدة نسخ منها: يف دار الكتب املصرية اجلزء األول والثاين (9) 

 (. 480/3274)مرقب املكتبة األزهرية ويف (،173-172)م:برق معهد املخطوطات ابلقاهرة
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املتوىف سنة  هللا بن ظهرية بن أمحد القرشي،شرح للشيخ حممد بن عبد -22
 .(1)مل يكمله ،هـ(817)

هللا بن بدر بن مفرح الغزي للشيخ شهاب الدين أمحد بن عبدشرح -23
 .(2)هـ(822املتوىف سنة )  ،الدمشقي
الرمحن بن عمر البلقيين، املتوىف سنة نكت للقاضي جالل الدين عبد-24

 .(3)هـ(824)
بكر املقرئ، املتوىف سنة  خمتصر احلاوي، لشرف الدين إمساعيل بن أيب-25

 .املراد حتقيقههـ( وامسه: اإلرشاد، وهو منت الشرح 834)
تصحيح للشيخ أمحد بن حسني بن حسن بن رسالن الرملي القدسي،  -26

 .(4)هـ(844املتوىف سنة )
اليمين الشافعي، املتوىف سنة  هللا حممد الناشريشرح للشيخ أيب عبد-27

 .(6)، خمطوط(5)هـ(، ومساه: إيضاح الفتاوى يف النكت املتعلقة ابحلاوي874)
هـ(، 910شرح للشيخ زين الدين زكراي بن حممد األنصاري، املتوىف سنة )-28

 .(7)وامسه: هبجة احلاوي
 .(8)بن سامل بن علي الطبالوي الشافعي شرح للشيخ حممد-29

 

                                                           

 (.1/627) نون(، وكشف الظ2/196انظر: البدر الطالع )(1) 
 (.1/159(، واألعالم )1/75(، والبدر الطالع )1/627انظر: كشف الظنون )(2) 
 (.5/160(، ومعجم املؤلفني )1/529وهدية العارفني ) (،1/627انظر: كشف الظنون ) (3)

 (.1/627انظر: كشف الظنون )(4) 
 (.12/71(، ومعجم املؤلفني )1/627كشف الظنون )(5)

 برقم: ية ابلرايضيوجد منه نسخة مبركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالم(6) 
 (. 14787 -14781)ب

 (.1/627انظر: كشف الظنون )(7) 
 (.50)صظر: ( ان8)
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 الثاين الفصل

 العالمة ابن حجر اهليتمي وكتابه : اإلمداد بشرح اإلرشاد 

 مبحثان : وفيه

 وفيه مثانية مطالب : ،-ابن حجر اهليتمي-ترمجة الشارح املبحث األول :

 امسه ونسبه ومولده . املطلب األول:

 نشأته . املطلب الثاين :

 شيوخه . املطلب الثالث :

 تالميذه .  املطلب الرابع :

 ومذهبه الفقهي . عقيدته املطلب اخلامس :

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . املطلب السادس:

 آاثره العلمية . : املطلب السابع 

  وفاته . املطلب الثامن :
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 املطلب األول  

 ومولده ونسبه مسها

 أوًل:امسه ونسبه:
 مي،تهو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهلي

 .(1)املكيمُثَّ  الشافعي، املصري،الوائلي،  نصاري،عدي، األمنيت، السَّ لْ السَّ 
ال عند إللصمت، ال يتكلم  كان مالزماً   ايل أحد أجداده، وقد ةنسب :ابن حجر

  .(2)شتهر بذلكامُثَّ  ،الضرورة، فشبهوه ابحلجر
  .(3)ليم الغربية مبصرام، من أقت: ابملثناة الفوقية نسبة إىل حمله أيب اهليميتاهلي
السكون وضم امليم وسكون النون واتء مُثَّ ابلفتح  تنْ مُ لْ سَ  ىلإ ةنسب منيت:لْ السَّ 

وهي قريه لبين حرام من أقاليم الشرقية،  ،مثناة، موضع قرب عني مشس من نواحي مصر
، الغربية رت الفنت يف تلك البالد انتقل إىل، فلما كثسرتهأ حيث كانتبن سعد، ا

 .(4)واستوطنهاتم اهلي أيب ةفسكن حمل
                                                           

(، وجواهر الدرر 1/8) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 1)
(، 3/111(، والكواكب السائرة )258والنور السافر )صأ(، 2ونفائس الدرر )ل(، 19)ص

(، وفهرس الفهارس 63رقم: ،1/109( ، والبدر الطالع )10/541وشذرات الذهب )
 (. 2/152( ، ومعجم املؤلفني )1/146( ، وهدية العارفني )1/234( واألعالم )1/317)

(، وجواهر 1/8) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 2)
ات الذهب ر (، وشذ262والنور السافر )ص أ(، 2ونفائس الدرر )ل (،19الدرر)ص 

 (.2/166وخالصة األثر )(، 10/542)
(، وجواهر الدرر 1/8) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 3)

(، 3/112(، والكواكب السائرة )262والنور السافر )صأ(، 2ونفائس الدرر )ل (،19)ص
(، ومعجم 1/234(، واألعالم )1/337(، وفهرس الفهارس )240ص) وذيل لب اللباب

 (.2/152ني )املؤلف
الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام (، ومقدمة 3/238( انظر: معجم البلدان )4)

 (.4/565(، واتج العروس )3/113(، والكواكب السائرة )1/9) الشافعي
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  .(1)قليم الشرقية من مصربين سعد إب ىلإ ة: نسبعديالسَّ 
 .(2)ورعاً تمن كتابتها  -:- بن حجرامتنع انصار، و ىل األإ ةنسب نصاري:األ

عدة بطون من العرب منهم وتنسب إىل  وائل بن ِحجر ىلإ ة: نسبالوائلي
 .(3)نصاراأل

ف فيه عدة حيث برع فيه، وألَّ  ،ىل املذهب الذي كان عليهإ ةنسب :يالشافع
 مصنفات .

 هبا أول حياته.  ىفيها، وقضُوِلَد ول مصر، اليت نسبه ملوطنه األ املصري:
  .تويف هبان أ إىل، واستوطنها بقية حياته ليهاإ: نسبه ملكة املكرمة، اليت انتقل املكي

 اثنياً: مولده: 
 .(4) سنة تسع وتسعمائة للهجرة ،تميب اهليألة حمب -:-ُوِلَد ابن حجر

 . (5)ة للهجرةائمثامنتسع وتسعني و سنة ُوِلَد وقيل أنه 
 .(6)سنة إحدى عشرة وتسعمائة للهجرةُوِلَد وقيل أنه 

 :ول ألسباب عدة منهاالصحيح األو 
 خر سنة تسعايف أو ُوِلَد نه أطه خبد ذكر أنه وج (7)أن تلميذه السيفي :أولً  
 .(1)ائةموتسع

                                                           

ونفائس الدرر (، 1/8) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 1)
 (.1/234األعالم )و (، 2/166(، وخالصة األثر )262)ص والنور املسافرأ(، 2)ل

وجواهر الدرر  ( ،1/8) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 2)
 .أ(2ونفائس الدرر )ل ،(19)ص

 (272( انظر: لب اللباب يف حترير األنساب )ص3)
جواهر الدرر و (، 1/9) اإلمام الشافعيالفتاوى الكربى الفقهية على مذهب ( انظر: مقدمة 4)

(، وشذرات الذهب 259والنور السافر )صب(، 2ونفائس الدرر )ل (،19)ص
 (.2/152(، ومعجم املؤلفني )1/234(، واألعالم )1/109(، والبدر الطالع )10/542)

 (.1/146(، وهدية العارفني )1/337(، وفهرس الفهارس )34/67( انظر: اتج العروس )5)
 (.3/111( انظر: الكواكب السائرة )6)

تلميذ ابن حجر املكى له  ،ابعمرو السيفى اليزىن الشافعيأبو بكر بن حممد بن عبد هللا  هو:  (7)
= 
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ألنه أدرك من حياته حنو ثالث  ؛ن اإلمام السيوطي بطريق اإلجازةع: أنه أخذ اثنياً 
 سنة إحدى عشرة وتسعمائة. -:-سنني، ومعلوم أبن السيوطي مات 

مُثَّ شيخ مشاخينا ابإلجازة اخلاصة؛ وشيخنا ابإلجازة عند ذكر شيوخه:"  -:-فقال
فكنت  ،وإين ُولدت قبل وفاته بنحو ثالث سننيالعامة؛ ألنه أجاز ملن أدرك حياته، 

، واستكملت عنايته، حافظ عصره ابتفاق أهل مصره، اجلالل ممن مشلته إجازته
 .(2)"السيوطي
 .(4)على ذلك، وهو أعرف الناس به نص (3): أن تلميذه الفاكهياثلثاً 

  

                                                           

 (.1/239. انظر: هدية العارفني )نفائس الدرر يف ترمجة ابن حجر
  ب(. 2ونفائس الدرر )ل (،19: جواهر الدرر )ص( انظر1)
 ب(.14( انظر: معجم شيوخ ابن حجر)ل2)

ه، وكان إماماً، 920عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املك ي الشافعي، ولد يف عام هو:  (3)
ه. انظر 982عاملاً، وله تصانيف كثرية، منها شرحان على البداية للغزايل، تويف مبكة سنة 

 (1/598(،  وهدية العارفني )10/582ترمجته: شذرات الذهب )
 (.1/9) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 4)
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 املطلب الثاين
 نشأته

ه، وقد ه جدَّ لأبوه وهو صغري، فكف ومات تم،ة أيب اهلييف حمل -:- نشأ ابن حجر
مات جده فكفله شيخا أبيه، الشمس الشناوي، مُثَّ حفظ القرآن وكثريًا من املنهاج، 

إىل تم ه حملة أيب اهليدمن بلإن الشمس الشناوي نقله مُثَّ بن أيب احلمائل، اوشيخه 
مه لرجل صاحل من تالمذته، سلَّ مُثَّ اجلامع األزهر أول سنة أربع وعشرين وتسعمائة، 

فحفظه حفظاً بليغاً، وأقرأه منت املنهاج وغريه، ومجعه بعلماء مصر مع صغر سنه، فأخذ 
 اإلسالم شيخعن  وأخذوغريهم،  -:- احلافظ ابن حجر العسقالين ةعن تالمذ

 السمهودي، والشمس السنباطي، عبداحلق الزيين والشيخ األنصاري، زكراي القاضي
ره دون العشرين من أجازوه يف اإلفتاء والتدريس وعمالضريوطي، و  والشمس والطبالوي،

 الفقه وأصول االكالم وعلم واحلديث التفسري هامن كثرية  علوم يف وبرعغري سؤال منه، 
اثنتني ويف سنة واملنطق،  والبيان واملعاين والصرف والنحو واحلساب والفرائض وفروعه

يف آخر سنة ثالث وثالثني  حجمُثَّ وثالثني وتسعمائة ألزمه الشيخ الشناوي أن يتزوج، 
أقام مبكة من ذلك الزمن مُثَّ مرة أخرى بعياله سنة أربعني وتسعمائة،  حجمُثَّ وتسعمائة، 

 وشرع البن املقرئ الروض اختصر إىل مكة أنه انتقاله وكان سببيؤلف ويفيت ويدرس، 
مكة،  إىل فانتقل حزنه واشتد األمر، عليه فعظم وأعدمه احلساد بعض فأخذه شرحه يف

 .(1)ولقد لقي من األذى واملشقة واجلوع الشيء الكثري، فصرب فكفاه هللا شر املؤذين
  

                                                           

الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب ب(، ومقدمة 13( انظر: معجم شيوخ ابن حجر )ل1)
ب(، والنور السافر 2(، ونفائس الدرر )ل19(، وجواهر الدرر )ص1/9) اإلمام الشافعي

(، والبدر الطالع 10/542)(، وشذرات الذهب 3/11(، والكواكب السائرة )258)ص
(1/109.) 
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 املطلب الثالث
 شيوخه:

ه، يف حتصيله للعلم من سن مبكرة، حيث كفله جدَّ  -:- لقد بدأ ابن حجر
نقله شيخه مُثَّ فحفظ القرآن ودرس شيئًا من مبادئ العلم قبل بلوغه سن الرشد، 

ابجلامع  اءالرابعة عشر، وحضر دروس العلم سن الشناوي إىل اجلامع األزهر، وهو يف
احلق السنباطي  عبدوفيها قرأ على اإلمام الزييناألزهر، حيث كان أكابر علماء بلده، 

ة من األعالم منها تالمذة احلافظ ابن حجر العسقالين، وغريه، كما روى العلم عن ِجلَّ 
ما اجتمعت "هم شيخ اإلسالم زكراي األنصاري، وأكثر األخذ عنه فقال عن نفسه: وأجلَّ 

 .(1)قط إال قال: أسأل هللا أن يفقهك يف الدين" -أي ابلقاضي زكراي األنصاري-به 
"كنت حبمد هللا :-:- إىل علماء انصحني من أوائل الطلب فقال -:-ق وفِ  وقد

أرابب األحوال وأعيان األعيان  يارة مشاخيشممن وفق برهة من الزمان يف أوائل العمر إب
ن، وطلب ما تيسر من كتب هذا الفن على املعتربيوقراءة  ،لسماع احلديث من املسندين

 .(2)"املقررة يف هذا العلم اإلجازة أبنواعها
 ومن هؤالء العلماء:

 .(3)زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري-1
أخذ مُثَّ سنة ست وعشرين ومثامنائة، فحفظ القرآن، وحفظ بعض املختصرات، ُوِلَد 

فقرأ عليه شرح البهجة، وحضر دروس الشرف السبكي، واحلجازي،  البلقيين نالعلم ع
والعلم والعمل، وأقبل على نفع  ،واالجتهاد ولزم اجلدَّ  ،وابن حجر العسقالين وغريهم

افعة منها: شرح الروض وشرح البهجة، وشرح ألفية العراقي النَّ التَّصانيف ف الناس، فصنَّ 
 عمائة.سنة مخس وعشرين وتس -:- تويف، ذلك وغري

                                                           

، ونفائس الدرر (1/9) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 1)
 .أ(3)ل

 ب(.13جر)لمعجم شيوخ ابن ح( انظر: 2)
(، والنور السافر 113(، ونظم العقيان )ص892، رقم:3/234( انظر: الضوء الالمع )3)

 (.175، رقم:1/252(، والبدر الطالع )10/186(، وشذرات الذهب )111)ص
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 .(1)احلق السنباطي القاهري، الشافعيعبداحلق بن حممد بن عبد -2
سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة، فحفظ القرآن والعمدة واملنهاج، وعرض على  ُوِلدَ 

خلق كثري؛ كاجلالل احمللي وابن اهلمام، والبدر البغدادي وغريهم، توىل التَّدريس واإلفتاء، 
 وكان عاملاً، عابداً، متواضعاً، طارحاً التَّكلف، تويف سنة إحدى وثالثني وتسعمائة.

 .(2)لسروي املشهور اببن أيب احلمائلمشس الدين حممد ا -3
كان من األولياء الصاحلني، ُعِرَف ابهلمَّة والعبادة، وكانت له كرامات، أخذ عن 

 الشناوي واحلديدي وغريمها، تويف سنة اثنني وثالثني وتسعمائة.
 .(3)مشس الدين حممد بن شعبان الضريوطي املصري الشافعي -4

ذكياً، متواضعاً، طارحًا للتَّكلف، أخذ العلم عن ُوِلَد سنة سبع ومثامنائة، وكان 
مجاعة منهم: الشهاب أمحد املغريب، ونور الدين احمللي، ولزم الكمال ابن أيب شريف، مُثَّ 
رحل إىل دمشق وحلب، وأخذ عنه هبا مجاعة من أهلها منهم: ابن احلنبلي وغريه، مُثَّ 

  مائة.عاد إىل القاهرة، وتويف هبا سنة تسع وأربعني وتسع
 
 
 
 
 
 .(4)أبو احلسن علي بن جالل الدين البكري الشافعي، وقيل امسه حممد-5

                                                           

(، والكواكب السائرة 141(، والنور السافر )ص117، رقم:4/37( انظر: الضوء الالمع )1)
 (.10/248شذرات الذهب )و (، 1/222)

(، وشذرات الذهب 44، رقم:1/29(، والكواكب السائرة )259ص( انظر: النور السافر )2)
(10/259.) 

 (.10/399(، وشذرات الذهب )2/35الكواكب السائرة ) انظر: (3)
(، والبدر الطالع 10/632(، وشذرات الذهب )2/192( انظر: الكواكب السائرة )4)

 (.7/208ومعجم املؤلفني )(، 1/745(، وهدية العارفني )1/109)
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ر أخذ الفقه عن القاضي زكراي األنصاري، والربهان بن أيب شريف، وغريمها، وتبحَّ 
الكثرية منها: شرح املنهاج، وشرح التَّصانيف ف أليف فصنَّ يف علوم الشريعة، فاشتغل ابلتَّ 

 تويف ابلقاهرة سنة اثنني ومخسني وتسعمائة. ،وغري ذلكالروض، وشرح العباب 
 .(1)األنصاري الشافعي املنويفشهاب الدين أمحد الرملي -6

وأذن له يف  ،مًا عندهأحد األجالء من تالمذة القاضي زكراي األنصاري، وكان مقدَّ 
كتب شرحًا عظيمًا على صفوة الزبد يف الفقه، وأخذ عنه ،  إصالح مؤلفاته يف حياته

ي، وغريهم، وانتهت إليه الرائسة غز ولده سيدي حممد، واخلطيب الشربيين، والشهاب ال
 تويف سنة سبع ومخسني وتسعمائة.، يف العلوم الشرعية مبصر

 .(2)حممد بن سامل بن علي الطبالوي الشافعي-7
أخذ العلم عن الشيخ زكراي األنصاري والسيوطي وغريمها، انتهت إليه الرائسة يف 

وشرح على  ،شرح احلاوي الصغري للقزويين :فات منهاله مصنَّ  ،العلوم مبصرسائر 
 تويف سنة ست وستني وتسعمائة.، صحيح البخاري

 .(3)هللا بن علي الشنشوري املصري الشافعيعبدبن حممد -8
أخذ عن اجلالل ونسب إىل شنشور من قرى املنوفية مبصر، سنة مثان ومثامنائة، ُوِلَد 
 وله مؤلفات يف الفرائض وغريمها، ،والسعد الذهيب وغريهم ،والقاضي زكراي ،السيوطي

 تويف سنة ثالث ومثانني وتسعمائة.
 

  

                                                           

(، والبدر الطالع 10/454(، وشذرات الذهب )2/120( انظر: الكواكب السائرة )1)
 (.1/224(، ومعجم املؤلفني )1/109)

 (.10/17(، ومعجم املؤلفني )2/247(، وهدية العارفني )2/32( انظر: الكواكب السائرة )2)
 (.6/239(، واألعالم )10/578الذهب )(، وشذرات 2/37( انظر: الكواكب السائرة )3)
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 املطلب الرابع
 تالميذه

يتتلمذ عليه وأيخذ عنه مجاعة من  أدريس بدبعد أن أذن له مشاخيه ابإلفتاء والتَّ 
طالب العلم وهو ما زال يف مصر، فلما استقر مبكة املكرمة سنة إحدى وأربعني 

فازدحم عليه الناس، وكثر تالميذه، وُقِصَد من   ،وتسعمائة أخذ يدرس ويؤلف ويشرح
 ج عليه خلق كثري.كل مكان، فانتفع به وخترَّ 

كثرة، وازدحم الناس على األخذ منه، قال ابن العماد: "أخذ عنه من ال حيصى  
 .(1)وافتخروا ابالنتساب إليه"

ا مَ لِ  ؛وقال الفاكهي: "فقصده األئمة وغريهم ابلفتاوى من سائر األقاليم املشهورة
اشتهر من حديث فضله عندهم، من كل طريق صحيحة مأثورة، كمصر والشام وحلب 

 .(2) ..."،وجند واألحساء والبحرين واليمن والسواحل صرةوبالد األكراد والب
 :مرتبة حسب سنة الوفاة من تالمذته اً بعضوسأذكر 

 .(3)الرمحن بن عمر بن أمحد بن عثمان العمودي الشافعيعبد -1
ُوِلَد مبكة املكرمة، وأخذ عن الشهاب ابن حجر، والشيخ أيب احلسن البكري 

الصاحلني، كثري العبادة واالجتهاد، عظيم الورع والزهد، حفظ وغريمها، وكان من األولياء 
اإلرشاد يف الفقه، وله تصانيف كثرية منها: حاشية على اإلرشاد، وكان أراد حموها فمنعه 

بن حجر أن يشرح طلب من الشهاب الشهاب ابن حجر من ذلك، وهو الذي شيخه ا
 وتسعمائة. سنة ستني هللا ابفاضل يف الفقه، ماتخمتصر الفقيه عبد

 
 
 

                                                           

 (.10/543( انظر: شذرات الذهب )1)
 (.1/7) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 2)
(، 1/545(، وهدية العارفني )10/509(، وشذرات الذهب )239( انظر: النور السافر )ص3)

 (.5/160ومعجم املؤلفني )
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 .(1)القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكيعبد-2
ُوِلَد يف شهر ربيع األول من عام عشرين وتسعمائة، وكان من أعيان العلماء مبكة 
املكرمة، وله تصانيف كثرية، حىت ُشبِ ه ابجلالل السيوطي يف كثرهتا، منها: شرحان على 
البداية للغزايل، وكتاب شرح منهج القاضي زكراي األنصاري، وكتاب يف فضائل شيخه 

 ثنني ومثانني وتسعمائة وقيل تسع ومثانني وتسعمائة.ابن حجر اهليتمي، مات يف ا
 .(2)سعيد سلطاين احلبشي احلنفي-3

ُوِلَد أبمحد آابد، وكان على املذهب احلنفي، وكان فقيهاً، مشاركًا يف كثري من 
العلوم، وكان كثري العبادة، وملا حج قرأ على الشهاب ابن حجر اهليتمي، وكان أمراء 

ا له معلومًا يوازي مخسة عشر ألف دينار، تويف أبمحد آابد سنة اجليوش حيرتمونه، وجعلو 
 أربع ومثانني وتسعمائة.

 .(3)حممد طاهر اهلندي، امللقب مبلك احملدثني-4
ُوِلَد سنة ثالث عشرة وتسعمائة، وحفظ القرآن وهو مل يبلغ سن الرُّشد، وجدَّ يف 

الشيخ حسن  طلب العلم، ومكث كذلك حنو مخس عشرة سنة، وملا حج أخذ عن
البكر، والشيخ ابن حجر اهليتمي، وغريمها، له تصانيف انفعة منها: جممع أحبار األنوار 
يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، وابلغ يف الرد على أهل الضالل والزندقة وحذَّر 
منهم حىت قال بكفرهم، وجزم خبروجهم من الدين، فاحتالوا عليه فقتلوه سنة ست 

 ئة.ومثانني وتسعما
 .(4)هللا العيدروس احلسيين اليمين الشافعيشيخ بن عبدهللا بن شيخ بن عبد-5

شهاب ُوِلَد سنة تسع عشرة وتسعمائة، وروى عن علماء اليمن، ومن شيوخه: 
هللا احلضرمي، وله من كل منهما إجازة، وله تصانيف الدين ابن حجر، والفقيه عبد

                                                           

(، وشذرات الذهب 3/169(، والكواكب السائرة )316سافر )ص( انظر: النور ال1)
 (.242، رقم:1/360(، والبدر الطالع )10/582)
 (.10/592(، وشذرات الذهب )320( انظر: النور السافر )ص2)
 (.10/601(، وشذرات الذهب )323( انظر: النور السافر )ص3)
 (.3/182واألعالم )(، 10/620(، وشذرات الذهب )333( انظر: النور السافر )ص4)
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ذلك، دخل اهلند سنة مثان ومخسني  منها: حقائق التوحيد، وسراج التوحيد، وغري
 وتسعمائة، فأقام هبا إىل أن تويف يف سنة تسعني وتسعمائة.

 .(1)مجال الدين حممد بن أيب بكر األشخر-6
ُوِلَد سنة مخس وأربعني وتسعمائة، قرأ على مجاعة من األكابر، وحصل له من 

، والعالمة ابن زايد، اجلميع إجازة منهم: الشهاب ابن حجر اهليتمي، وإبراهيم بن مطري
وله مؤلفات كثرية منها: منظومة اإلرشاد، ومنظومة يف أصول الفقه وشرحها، وخمتصر 

 احملرر للسمهودي يف تعليق الطالق، وغري ذلك، تويف سنة إحدى وتسعني وتسعمائة.
 .(2)حممد بن أمحد بن علي الفاكهي املكي احلنبلي، أبو السعادات-7
وتسعمائة، وقرأ يف املذاهب األربعة، وتتلمذ على عدد  ُوِلَد سنة ثالث وعشرين 

وحممد احلطاب وغريهم، له  ،من العلماء منهم: أبو احلسن البكري، وابن حجر اهليتمي
تصانيف كثرية منها: شرح خمتصر األنوار املسمى نور األبصار يف فقه الشافعية، ومنها: 

 رسالة يف اللغة، تويف ابهلند يف سنة اثنتني وتسعني وتسعمائة.
 .(3)أمحد بن قاسم العبادي القاهري، الشافعي -8

، له مصنفات منها: حاشية على كان ابرعًا يف العربية والبالغة والتعبري والكالم
شرح مجع اجلوامع، وحاشية على الورقات، وحاشية على شرح املنهج، أخذ العلم عن 
الشيخ انصر الدين اللقاين، وشهاب الدين الربلسي املعروف بعمرية، وعن العالمة قطب 
الدين الصفوي، وعنه أخذ الشيخ حممد بن داود املقدسي، وغريه، تويف سنة أربع 

   وتسعمائة.وتسعني
 .(4)حممد بن إمساعيل ابفضل احلضرمي الرتميي -9

                                                           

، 2/146(، والبدر الطالع )10/623(، وشذرات الذهب )349( انظر: النور السافر )ص1)
 (.424رقم :

(، ومعجم 6/7(، واألعالم )10/628(، وشذرات الذهب )363( انظر: النور السافر )ص2)
 (.8/298املؤلفني )

 (.10/636(، وشذرات الذهب )3/124( انظر: الكواكب السائرة )3)
 (.3/395( انظر: خالصة األثر )4)
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اد، وتفقه على الشيخ حسني بن ُوِلَد مبدينة ترمي ونشأ هبا، وحفظ القرآن واإلرش
والسيد حممد حسن، مُثَّ حج وأخذ الفقه عن الشهاب أمحد بن حجر  هللا ابفضلعبد

والزمه يف دروسه الفقهية وغريها، ومسع مبكة من خلق كثري، وأذن له ابإلفتاء والتَّدريس 
غري واحد من مشاخيه، وكان من أورع أهل زمانه، متقلاًل من الدنيا، زاهدًا فيها ويف 

 ويف سنة ست بعد األلف.مناصبها، مجع بني العلم والعبادة، ت
 .(1)حممود بن حممد بن حممد بن حسن البايب احلليب-10

نشأ يف حجر عمه أيب اليسر حممد البيلوين حبلب، مُثَّ حفظ القرآن، وقرأ للسبعة 
الوهاب العرضي يف مُثَّ قرأ على الشيخ اإلمام عبد على الشيخ الضرير إبراهيم القابوين،

فق الكتب الستة إجازة، ولـمَّا حج اجتمع بعامل احلجاز املنهاج، وأخذ عن الشيخ املو 
الشهاب ابن حجر اهليتمي وكتب له إجازة ابإلفتاء والتدريس، مُثَّ عاد إىل حلب، وأخذ 

 عنه مجع كثري منهم: شيخ حلب عمر العرضي وغريه، تويف يف سنة سبع بعد األلف.
 .(2)املعروف اببن األحدب الزبداين ،إبراهيم بن حممد-11

سنة إحدى وعشرين وتسعمائة، وأخذ الفرائض واحلساب عن العالمة حممد ُوِلَد 
ي، والشمس حممد بن طولون احلنفي النجدي، وأخذ احلديث عن البدر الغز بن إبراهيم ا

: أيوب بن أمحد اخللويت، والعالمة ممنهوانتفع به خلق كثري  ،والشهاب أمحد الطييب
 د األلف. تويف سنة عشرة بع، علي بن إبراهيم

 .(3)القادر بن أمحد بن حممد فرج الشافعيعبد-21
وغريه  ُوِلَد جبدة ونشأ هبا، وأخذ العلم مبكة عن شيخ اإلسالم ابن حجر اهليتمي

من علماء عصره، وأخذ عنه مجاعة من العلماء منهم العالمة أمحد بن حممد اخللي، وله 
 مؤلفات منها: السِ الح والعدَّة يف فضل ثغر جدَّة، وكانت وفاته سنة عشر بعد األلف.

 
                                                           

 (.4/320( انظر: خالصة األثر )1)
 (.1/36( انظر: خالصة األثر )2)
(، ومعجم 1/599(، وهدية العارفني )4/36(، واألعالم )2/435( انظر: خالصة األثر )3)

 (.5/283املؤلفني )
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 .(1)مال علي قاري بن سلطان بن حممد اهلروي احلنفي -13
وله هبراة ورحل إىل مكة وأخذ هبا عن األستاذ أيب احلسن البكري والسيد زكراي 
احلسيين، وأمحد بن حجر اهليتمي، وغريهم، واشتهر ذكره يف اآلفاق، فصنَّف املصنَّفات 
الكثرية منها: شرح املشكاة، وشرح الشمائل، وشرح اجلزرية، وشرح النخبة وغري ذلك، 

 ودفن ابملعالة. تويف يف سنة أربع عشرة وألف
حممد بن جنم الدين بن حممد امللقب بشمس الدين، املعروف ابلصاحلي  -14

 . (2)اهلاليل
ُوِلَد بدمشق يف سنة ست ومخسني وتسعمائة، وقرأ هبا القرآن، مُثَّ توجه إىل مكة 
املكرمة وقرأ هبا الفقه على الشهاب ابن حجر اهليتمي، وعلى الشيخ الشهرواين، مُثَّ قدم 
دمشق بعد وفاة والده يف سنة أربع وستني وتسعمائة، وقرأ هبا النحو واملعاين والبيان 
على العماد احلنفي، والشهاب أمحد املغريب، وبرع يف الفقه والتفسري واألدب، تويف يف 

 سنة اثنيت عشرة بعد األلف.
 .(3)علي بن حيىي الزايدي املصري الشافعي -15

ره منه: الشهاب أمحد بن محزة الرملي، والشهاب عن أجلِ  مشايخ عصأخذ العلم 
عمرية الربلسي، والشهاب أمحد بن حجر اهليتمي، بلغت شهرته اآلفاق، وتصدَّر 
للتَّدريس ابألزهر، وانتهت إليه يف عصره رائسة العلم، وممن الزمه مدة طويلة العالمة 

 شرين وألف.مسلم الشبشريي، وأخذ عنه الربهان اللقاين، تويف يف سنة أربع وع
  

                                                           

 (.217، رقم :1/445(، والبدر الطالع )3/185( انظر: خالصة األثر )1)
 (.10/89(، ومعجم املؤلفني )7/123(، واألعالم )4/239( انظر: خالصة األثر )2)
(، ومعجم 1/754هدية العارفني )و (، 5/32) (، واألعالم3/195( انظر: خالصة األثر )3)

 (.7/260املؤلفني )
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 اخلامساملطلب 
 ومذهبه الفقهي عقيدته

 عقيدته: -أ
ح مع أن الكتب اليت ترمجت له مل تصرِ   ،من األشاعرة املتأخرين -:- عد ابن حجريُ 

 .(1)م مل يصفوه ببدعة وال ذكروه بسوء عقيدةبعقيدته، كما أهن
 ومما يدل على أنه على املذهب األشعري ما يلي:

فقال يف آخر  ،بنفسه عن عقيدته، وأبنه على مذهب األشاعرةح : أنه صرَّ أولً 
علي حممد بن ... أمحد بن حممد بن  وكتبه فقري عفو ربهقال ذلك  معجم شيوخه: "

إرشاداً اجلنيدي ومنشأ، والصويف  مولداً، واألزهري مراباهليتمي و  ،السلمنيت أصالً 
 .(2)"عدي نسباً السَّ  ،والوائليواألشعري 

ذكر يف مواضع من كتبه أن أهل السنة عند اإلطالق املراد هبم األشعرية اثنياً: 
واملاتريدية، وأثىن عليهم، ووصفهم أبهنم هم أهل احلق، ومن سواهم فهم املبتدعة 

 ل.الالض
يف كتابه الزواجر عن اقرتاف الكبائر عند الكالم على الكبرية احلادية  -:-قال 

يه إماما أهل السنة واجلماعة الشيخ أبو لواملراد ابلسنة ما ع -ترك السنة- نيوالست
احلسن األشعري وأبو منصور املاتريدي، والبدعة ما عليه فرقة من فرق املبتدعة املخالفة 

 .(3)العتقاد هذين اإلمامني ومجيع أتباعهما
تباع أيب أالذين هم أهل السنة واجلماعة وهم  ،... وهؤالء هم العلماء:"-:-وقال

 .(4)"يب منصور املاتريديأاحلسن األشعري و 
 

                                                           

آراء ابن حجر االعتقادية و (، 154( انظر: ابن حجر وجهوده يف الكتابة التارخيية )ص1)
 (.54)ص

 ب(.80معجم شيوخ ابن حجر )لانظر:  (2)
 (.1/142( انظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر )3)

 (.664انظر: املنح املكية )ص  (4)
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"واملراد أبصحاب البدع من كان على خالف ما عليه إماما أهل السنة :-:-وقال
واجلماعة، واملراد هبم أتباع أيب احلسن األشعري وأيب منصور املاتريدي إمامي أهل 

 .(1)السنة"
إسحاق من طعن يف بعض األشاعرة كأيب احلسن وأيب عن  -:-وملا سئل 

 ؛األشعريني وغريهم، قال: "بل هم الدين، وفحول علماء املسلمني، فيجب االقتداء هبم
 .(2)لقياهم بنصرة الشريعة"

عن األشاعرة أتويل بعض الصفات، وكذلك تقدمي العقل على : من املعروف اثلثاً 
وهذا ما  ،النقل تبعًا للمعتزلة، حىت صار عالمة عليهم متيزهم عن أهل السنة واجلماعة

 .(3)-:- وقع فيه ابن حجر
صحيح، وإن مل  لقطعي، فاالعتقاد املستند إليه"وكالنص حكم العقل ا:-:- فقال

خبالفه وجب أتويل النص إليه، كآايت الصفات النص يرد فيه نص، بل لو ورد 
عقاًل، فوجب صرفها عنه بتأويلها مبا يوافق  تعاىل وأحاديثها، إذ ظاهرها حمال على هللا

 .(4)العقل"
  ،وتربأ من عقيدهتم وما هم عليه ،على بعض أئمة السلف -:-: تطاول رابعاً 

كشيخ اإلسالم بن تيمية وتلميذه ابن القيم، ووصفهم ابلضالل واإلحلاد وسوء 
العقدية والفقهية، وآرائه  الكثري من أقوال شيخ اإلسالم، ر منهم، وردَّ وحذَّ  ،االعتقاد

 ،ه...ه وأعماه وأصمه وأذلَّ "ابن تيمية عبد خذله هللا وأضلَّ :-:- ر من كتبه، فقالوحذَّ 
 ،واحلاصل أنه ال يقام لكالمه وزن بل يرمى يف كل وعر وحزن، ويعتقد فيه أنه مبتدع

عامله هللا بعدله، وأجاران من مثل طريقته وعقيدته  ،جاهل غال ،ضال ومضل
 .(5)وفعله"

                                                           

 (.280( انظر: الفتاوى احلديثية )ص1)
 (.205( انظر: الفتاوى احلديثية )ص2)
 (.66( انظر: آراء ابن حجر االعتقادية )ص3)
 .(420ص( انظر: املنح املكية )4)
 (.114انظر: الفتاوى احلديثية )ص( 5)
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قال: "إايك أن تصغي إىل ما يف كتب ابن تيمية ندما سئل عن عقائد احلنابلة وع
وتلميذه ابن القيم اجلوزية وغريمها ممن اختذ إهله هواه، وأضله هللا على علم، وختم على 

فمن يهديه من بعد هللا، وكيف جتاوز هؤالء  ،مسعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة
 .(1)امللحدون احلدود"

 
  

                                                           

 (.203( انظر: الفتاوى احلديثية )ص1)
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 مذهبه الفقهي: -ب
من فقهاء الشافعية املتأخرين، كما يتبني ذلك من مؤلفاته،  -:- يعد ابن حجر

، وكذلك مجيع الكتب اليت ترمجت له (1)بنفسه على أنه على مذهب الشافعي وقد نص
 .(2)املذهب الشافعيتنص على أنه على 

التَّصانيف ف قال الشوكاين: "وبرع يف مجيع العلوم، خصوصًا فقه الشافعي، وصنَّ 
 .(3)احلسنة"

انشر علوم حممد بن  ،خامتة أهل الفتيا والتدريس ،وقال العيدروس: "شيخ اإلسالم
السعدي اهليتمي إدريس احلافظ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حجر 

 .(4)األنصاري"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ب(.13انظر: معجم شيوخ ابن حجر)ل( 1)
(، وجواهر الدرر 1/8) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعيانظر: مقدمة (2) 

(، وشذرات الذهب 3/111(، والكواكب السائرة )258النور السافر )صو  (،19)ص
(، ومعجم املؤلفني 1/146(، وهدية العارفني )1/109(، والبدر الطالع )10/541)
(2/152.) 

 (.1/109( انظر: البدر الطالع )3)
 (.258( انظر: النور السافر )ص4)
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 املطلب السادس
 انته العلمية وثناء العلماء عليهمك

 أوًل: مكانته العلمية:
، مما استدعى العلماء إىل اإلشادة جباللته مكانة عالية -:- تبوأ ابن حجر لقد

دريس وهو دون سن العشرين،  وعلمه وفضله، حيث أذن له أكابر مشاخيه ابإلفتاء والتَّ 
كما حصل على اإلجازة من األئمة املسندين، وقصده الناس من كل مكان لإلفتاء 

مد عند أهل حضرموت والشام واألكراد وكان قوله هو املعتواالستفادة من علمه، 
 .(1)وداغستان وأكثر أهل اليمن وغري ذلك من البلدان

 ثناء العلماء عليه:اثنياً: 
 .(2)قال الشوكاين: "كان زاهداً متقلالً على طريقة السلف"

وقال العيدروس: "وكان حبراً يف علم الفقه وحتقيقه، ال تكدره الدالء، وإمام احلرمني  
 .(3)على ذلك العارفون"كما أمجع 

وعرابً، سيدان وشيخنا  وقال الفاكهي: "وكان ممن انتشر فتواه شرقًا وغراًب وعجماً 
بقية  ،مفيت املسلمني، صدر املدرسني ،اإلمام العامل العالمة احلرب البحر احلجة الفهامة

 .(4)"اجملتهدين، بركة بالد هللا األمني أمحد شهاب الدين بن حجر الشافعي
ابن العماد: "وابجلملة فقد كان شيخ اإلسالم خامتة العلماء، حبرًا ال تكدره وقال 

 .(5)الدالء"
ط اآلذان مبثل أخباره يف رَّ قث عن الفقه واحلديث مل تتوقال اخلفاجي: "إن حدَّ 

 .(6)القدمي واحلديث"

                                                           

 (.75(، خمتصر الفوائد املكية للسقاف )ص59للكردي )ص املدنيةالفوائد ( انظر: 1)
 (.1/109( انظر: البدر الطالع )2)
 (.258( انظر: النور السافر )ص3)
 (.1/7) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 4)
 (.10/543( انظر: شذرات الذهب )5)
 (.435( انظر: رحيانة األلبا )ص6)
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الزمان، وواحد العصر، واندرة الدهر،...قد بلغ من السيادة  وقال السيفي:"إمام
 الكمال، اعرتف بسمو حاله املعاند واملعادي،هناية اآلمال، ورقى إىل أعلى درجات 

قفلة فتعود بفتح مبني يقصد ابلفتاوى الدينية من كل فج عميق، وأتتيه املشكالت م
 . (1)"ووجه طليق

 
  

                                                           

 أ(.2انظر: نفائس الدرر )ل  (1)
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 املطلب السابع
 آاثره العلمية:

كان لتلك النشأة والتحصيل املبكر األثر الكبري يف ظهور املصنَّفات الكثرية البن 
إضافة أنه أذن له أكابر مشاخيه ابإلفتاء والتدريس والتَّصنيف يف سن  ،-:- حجر

ثر من كأن له أ (1)وقد ذكر الفاكهي مبكرة، فصنَّف التَّصانيف الكثرية يف فنون متعددة،
وقد ذكر بعض الباحثني أكثر من مائة بل أن مؤلفاته تزيد على ذلك،  ،مخسني مؤلفاً 

  .(2)فهو من املكثرين يف التَّصنيفمؤَّلف، 
 .(3)قال عنه العيدروس: "مصنفاته يف العصر آية يعجز اإلتيان مبثلها املعاصرون" 

 ومن هذه املصنفات:
 .(4)وسيأيت الكالم عنهاإلمداد بشرح اإلرشاد، وهو الكتاب املعين ابلتحقيق، -1
فتح اجلواد شرح اإلرشاد، وهو مطبوع، وهو شرح اإلرشاد البن املقرىء، -2

 ويسمى ابلشرح الصغري، وهو شرح خمتصر من شرحه الكبري املعروف ابإلمداد.
اإليعاب شرح العباب، ومل يكمله، مجع فيه املذهب مجعًا مل يسبق إليه، مع -3

، (5)والتنقيح، مستوعبًا ملا يف كتب املذهب مع بيان الراجحغاية من التحرير والتدقيق 
 .(6)وهو خمطوط

                                                           

 (.1/11) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 1)
(، وجواهر الدرر 1/11) الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي( انظر: مقدمة 2)

(، وشذرات الذهب 3/112والكواكب السائرة )أ(، 3ونفائس الدرر )ل(، 22)ص
(، وابن 2/152(، ومعجم املؤلفني )1/234(، واألعالم )1/9(، والبدر الطالع )10/543)

(، واإلمام 102(، وابن حجر وجهوده يف الكتابة التارخيية )ص191)صحجر اهليتمي للجزار 
 (.48ابن حجر وأثره يف الفقه الشافعي )ص

 (.259( انظر: النور السافر )ص3)
 (.68( انظر: )ص4)
 (.35ابن حجر اهليتمي للجزار )صأ(، و 3نفائس الدرر )ل( انظر: 5)
، 754/5676،914/7872:)برقم ( يوجد منه نسخة ابملكتبة األزهرية ابلقاهرة6)

2815/48294). 
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، وقد وضعت عليه احلواشي (1)ه مدار الفتوىحتفة احملتاج بشرح املنهاج، وعلي-4
 .، وهو مطبوعالعديدة، واعتىن به علماء الشافعية واختصره البعض، وحشَّى عليه البعض

رمية، ، وهو عبارة عن شرح للمقدمة احلضاملنهج القومي بشرح مسائل التعليم-5
الرمحن العمودي، ووضعت عليه احلواشي والتعليقات منها: ألَّفه بطلب من الفقيه عبد

 .، وهو مطبوعحاشية اجلرهزي، وحواشي املدينة الكربى
خمتصر الروض وشرحه، ومل يتمه بل وصل فيه إىل صالة املسافر، ألَّفه يف مصر -6

وكثري من  ،وشرحه شرحًا مستوعبًا ملا يف شرح الروض واجلواهر قبل انتقاله إىل مكة،
 .(2)، فأخذه بعض احلساد وأعدمه، فلم يظهر له خربلألردبيلي شروح املنهاج واألنوار

  أقف عليه.مل ،(3)يف الفقه يشرح خمتصر أيب احلسن البكر -7
 حاشية اإليضاح يف املناسك على كتاب اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة-8

 لإلمام النووي، وهو مطبوع.
الشافعي، مجعها تلميذه الشيخ الفتاوى الفقهية الكربى على مذهب اإلمام  -9

القادر بن أمحد الفاكهي، ويشتمل على نفائس من الفتاوى احملررة، وقد أفردت عبد
 بعض هذه املسائل بكتب مستقلة، وهو مطبوع.

 مع فتح اجلواد.حاشية على فتح اجلواد بشرح اإلرشاد، مطبوع  -10
، طبعة: مكتبة من الكعبة، وهو مطبوع يَ املناهل العذبة يف إصالح ما َوهِ  -11

 .البشائر، حتقيق: عبدالرؤوف الكمايل
، طبعة: مكتبة طيبة، سنة: إحتاف أهل اإلسالم خبصوصيات الصيام، مطبوع-12
 .ه، حتقيق: مصطفى عطا1410

لبنان  -، طبعة: دار الكتب العلمية، مطبوعالشمائلأشرف الوسائل إىل فهم -13
 .ه1419حتقيق: أمحد املزيدي، الطبعة: األوىل، سنة: 

                                                           

 .(75، وخمتصر الفوائد املكية للسقاف )ص(60الفوائد املدنية للكردي )ص( انظر: 1)
 (.35أ(، وابن حجر اهليتمي للجزار )ص3(، ونفائس الدرر )ل1/109( انظر: البدر الطالع )2)
 (.10/543( انظر: شذرات الذهب )3)
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سوراي، حتقيق: حممد  -، طبعة: دار التقوىاإلعالم بقواطع اإلسالم، مطبوع-14
 .ه1418عواد العواد، الطبعة: األوىل، سنة: 

 من شعبان، خمطوط.اإليضاح والبيان مبا جاء يف ليلة النصف -15
، -- تطهري اجلنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أيب سفيان-16 
  .طبعة دار الصحابة بطنطا -مطبوع

طبعة دار  -، مطبوعاجلوهر املنظم يف زايرة القرب الشريف النبوي املكرم-17
 .م2007اجلاوي، سنة 

طبعة مكتبة القران،  -كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع، وهو مطبوع  -18
 م.1977حتقيق: عادل عبداملنعم، الطبعة: األوىل، سنة: 

 -اخلريات احلسان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، مطبوع-19 
 .هـ1324سنة:  -مطبعة السعادة مبصر

 ،والسالم على صاحب املقام احملمود، مطبوعالدر املنضود يف الصالة -20
 .ه 1426سنة -األوىل :الطبعةعبد القادر مكري ، عناية:  جدة-دار املنهاج  :الناشر

حتقيق: عبداللطيف حسن عبدالرمحن،  ،مطبوع ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر-21
 .بريوت -دار الكتب العملية

، طبعة: مكتبة الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة، مطبوع-22
 .تركيا -احلقيقة

 .بريوت -املعرفة دار ،مطبوع ،الفتاوى احلديثية-23
 .(2)خمطوط، (1)وصل فيها إىل النصففتح اإلله بشرح املشكاة، -24
  :حتقيقجدة، -، طبعة:دار املنهاجفتح املبني شرح األربعني النووية، مطبوع-25

 .ه1428، الطبعة: األوىل، سنة: أبو محزة الشيخي
 -القرآن، طبعة: مكتبة مطبوعالمات املهدي املنتظر، القول املختصر يف ع-26

 م.1987القاهرة، حتقيق: مصطفى عاشور، سنة:
                                                           

 ب(3انظر: نفائس الدرر )ل (1) 
 .(396 )( يوجد منه نسخة يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء برقم:2)
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 .(1)معجم شيوخ ابن حجر اهليتمي، خمطوط-27
 .، طبعة: دار املنهاجاملنح املكية شرح اهلمزية، مطبوع-28
، طبعة: دار إمتام النعمة الكربى على العامل مبولد سيد ولد آدم، مطبوع-29

 م.2001نة: شم، سحتقيق: عبدالعزيز سيد هاالكتب العلمية، 
 لبنان، -، طبعة: دار الكتب العلميةمبلغ األرب يف فضائل العرب، مطبوع -30

 ه.1410حتقيق: يسري عبدالغين، الطبعة: األوىل، سنة: 
 
 
 

  

                                                           

 ف(. -1144( يوجد منه نسخة مبركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، برقم:) 1)
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 املطلب الثامن
 وفاته:

أكثر املصادر اليت ترمجت له أبن وفاته كانت يف سنة أربع وسبعني  ذكرت
 .(1)وتسعمائة للهجرة

 .(2)مات يف سنة ثالث وسبعني وتسعمائة وقيل أنه 
وهو من أعرف الناس به ونقل  روسأن العيد عليهلكن الصحيح األول، ويدل  

يف  -وتسعمائة وسبعني أربع أي يف سنة- "وفيهانص على ذلك فقال: تفاصيل مرضه
ر علوم اإلمام شان ،رجب تويف الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم خامتة أهل الفتيا والتدريس

حممد بن إدريس احلافظ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن حجر 
 .(3)"عدي األنصاري مبكة ودفن ابملعالةالساهليتمي 

: "وكان ابتداء مرضه الذي تفاصيل مرضه حىت وفاته، فقال تلميذه السيفيونقل 
ووصى يوم السبت احلادي ، فرتك التدريس نيفًا وعشرين يوماً، فيه يف شهر رجب مات

ثنني الثالث والعشرين من الشهر املذكور والعشرين من رجب املذكور، وتويف ضحوة اال
 .(4)سنة أربع وسبعني وتسعمائة"

  

                                                           

(، وفهرس 34/67(، واتج العروس )258والنور السافر )صب(، 6نفائس الدرر )ل( انظر: 1)
(، وابن حجر وجهوده 1/146ة العارفني )(، وهدي1/234(، واألعالم )1/337الفهارس )

 (.172يف الكتابة التارخيية )ص
(، والبدر الطالع 10/541(، وشذرات الذهب )3/111( انظر: الكواكب السائرة )2)

 (.2/152(، ومعجم املؤلفني )1/109)
 (.258( انظر: النور السافر )ص3)
 .(ب2ل) الدرر نفائس( انظر: 4)
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 املبحث الثاين :
 اإلمداد بشرح اإلرشاد كتابالتعريف ب

 وفيه مخسة مطالب :

 .الكتاب و توثيق نسبته إىل مؤلفه املطلب األول: حتقيق اسم

 .لنسخ اخلطية مع إرفاق مناذج منهاوصف ا املطلب الثاين :

 .منهج املؤلف يف الكتاب املطلب الثالث :

 أمهية الكتاب العلمية ومكانته بني شروح اإلرشاد.  املطلب الرابع :

 . موارد الكتاب ومصطلحاته املطلب اخلامس:
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 املطلب األول
 حتقيق اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف

 ما يلي:بشرح اإلرشاد ابإلمداد  تهتسمييدل على  مما
حوا أبنه شرح اإلرشاد يف فقد صرَّ  -:-ره هبذا االسم أكثر من ترجم البن حجركَ ذَ  -1

األول كبري مساه اإلمداد بشرح اإلرشاد، واآلخر صغري مساه بفتح اجلواد بشرح  ،شرحني
 ، ومن ذلك:(1)اإلرشاد

:" واليت يف الفقه شرح اإلرشاد، املسمى -:-حجرقال السيفي عند ذكره ملؤلفات ابن 
 .(2)وخمتصره فتح اجلواد" ابإلمداد يف شرح اإلرشاد،

نسخ الكتاب اخلطية فقد ورد هذا االسم يف غالف املخطوط من نسخة األصل  -2
 .، والثاينيف اجلزء األول

هلل  : "احلمد-:- حيث قال ؛هذا الشرح ما يشعر هبذا االسم ذكر يف استفتاحية -3
 .(3)"هإرشادوحقق ملن خضع بني يديه غاية  ،الذي اختص من جلأ إليه مبزااي إمداده

وفتح  ،احلمد هلل على ما منح من إنعامه:" (4)-فتح اجلواد-وقال يف شرحه اآلخر 
من إهلامه، ووفق للتفقه يف أحكامه مع منته على من شاء ابإلرشاد إىل معامل احلق 

 وأحكامه".
وهي موجودة يف  ،وكذلك ينقل املتأخرون بعض النصوص مع عزوها إىل اإلمداد -4

 ص ومنها: اإلمداد ابلنَّ 
قال البجريمي: "قال يف اإلمداد ولو هرب الصيب من وليه فهل يرتخص؛ ألنه ال 

 ر ــر من جنس سفــذا السفـية أو ال؟ ألن هـــصــعــره غري مـفـه، فسـفـيـحرمة عليه؛ لعدم تكل

                                                           

(، والبدر 2/166(، وخالصة األثر )262النور السافر )صو ب(، 3( انظر: نفائس الدرر )ل1)
 (.1/146(، وهدية العارفني )1/234(، واألعالم )1/109الطالع )

 ب(.3انظر: نفائس الدرر )ل (2) 
 أ(.1/ل1انظر: مقدمة اإلمداد )  (3)
 (.1/7فتح اجلواد )مقدمة انظر:   (4)
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وهذه العبارة موجودة بنصها كما ، (1)املعصية وإن مل أيمث املسافر، للنظر فيه حمال"
 .(2)يف النص احملقق

أن هذا الكتاب من مؤلفات ابن  أما نسبة الكتاب إىل املؤلف فإنه مما الشك فيه
حيث  ؛(3)الظنونصاحب كشف من نسبه إىل غريه إال ما وقع ل، ومل أقف على رحج

ومما يؤكد نسبته إىل ابن حجر  ،، وهو وهم منهابن حجر العسقاليناحلافظ نسبه إىل 
 ما يلي: اهليتمي
ورد الكتاب منسواًب إليه يف غالف الكتاب من نسخة األصل، حيث كتب -1

وكذا على اجلزء  ،عليه: "اجلزء األول من اإلمداد بشرح اإلرشاد للشيخ أمحد بن حجر"
 الثاين.
وقد ذكر ذلك  ،وذكروا مصنفاته ذكروا نسبة الكتاب إليهأن أكثر من ترجم له -2

 :عدد من املرتمجني له
ف هبا الكتب املفيدة منها: اإلمداد وفتح قال الشوكاين: "وانتقل إىل مكة وصنَّ -أ

 .(4)اجلواد شرحاً على اإلرشاد"
 على اإلرشاد البن املقرئ كبريوشرحني  ،قال العيدروس: "ومن مؤلفاته....-ب

 .(5)املسمى ابإلمداد، والصغري وهو املسمى فتح اجلواد"وهو 
 كثرة ورود الكتاب يف بعض مؤلفات الشافعية منسوابً إليه، ومن ذلك:-3
ابن حجر يف شرحه  -أي يف األذان للنساء-ح ابإلابحة ل الدمياطي: "وقد صرَّ و ق
 .(6)فضل ويف اإلمداد"ابعلى 

 .(1)البن حجر"وقول الشربيين: "ويف اإلمداد شرح اإلرشاد 

                                                           

 (.2/163البجريمي على شرح اإلقناع للشربيين )( انظر: حاشية 1)
 (.127( انظر: )ص2)

 (.1/69انظر: كشف الظنون )  (3)
 (.1/109( انظر: البدر الطالع )4)
 (.262( انظر: النور السافر )ص5)
 (.1/271( انظر: إعانة الطالبني )6)
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 الثايناملطلب 
 :خلطيةنسخ االوصف 

 أن للكتاب أربع نسخ، وهي اليت اعتمدت عليها يف حتقيق هذا بعد البحث تبنيَّ 
 اجلزء من الكتاب وهي كما يلي:

 األوىل: سخة الن
نسخة مكتبة األحقاف حبضرموت، وتقع يف ستة جملدات، وعدد أوراقها 

( كلمات، وانسخها: 10( سطراً، ويف كل سطر )17( ورقة، ويف كل صفحة )2019)
هـ(، ويقع اجلزء املراد حتقيقه يف اجلزء الثاين من لوح 1058يد سنة )بحممد بن أمحد ابع

ابللون مميز املنت و ط نسخي جيد، خب وبة( لوحاً، وهي مكت186(، ويقع يف )186رقم )
 ،سهلة القراءة مع تركه نقط احلروف، واختصاره كلمة )إىل آخره( بقوله )إخل( ،ألمحرا

 .وكذلك كلمة )حينئذ( حبرف احلاء فقط
إضافة إىل  ،وأقلها سقطاً  ،ألهنا أكمل النسخ ؛أصالً النَّسخة وقد اخرتت هذه  

 وقلة الطمس فيها. ،وضوح خطها
 .ورمزت هلا ابلرمز )ب( الثانية:سخة الن

يف جملدين، وهي حمفوظة بدار الكتب املصرية ابلقاهرة برقم سخة النوتقع هذه 
سطراً( ويف  29( ورقة، وعدد األسطر )906، وعدد أوراقها )(فقه شافعي -1474)

هـ(، وهي 1281)سخها: حممد بن حسن سليمان يف سنة كلمة(، وان  14كل سطر )
وهي غري كاملة بل تبدأ من ا طمس يف اللوحات العشر األوىل، خبط واضح، ولكن هب

يف النَّسخة أول الكتاب إىل هناية فصل يف اللقيط، ويقع اجلزء املراد حتقيقه من هذه 
ويف اجلزء املراد حتقيقه طمس  ،ب( من اجلزء األول245من لوح رقم ) ،( لوحاً 93)

 يسري.
 .(ورمزت هلا ابلرمز )ج الثالثة:سخة الن

تبة احملمودية، مبكتبة امللك وهي حمفوظة ابملك سخة يف جملد واحد،النوتقع هذه 
( ورقة، يف كل 646، وعدد أوراقها )(فقه شافعي 256العزيز ابملدينة املنورة برقم )عبد

                                                           

 (.1/415( انظر: حاشية الشربيين على الغرر البهية ) 1)
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( كلمة، ومل يكتب عليها اسم الناسخ إال أهنا 14( سطراً، ويف كل سطر )33ورقة )
وهي أقدم النسخ احلج،  بكتاب وتنتهي الكتاب بداية من تبدأ ،هـ962نسخت عام 

لصغر حجم خطها، ويقع اجلزء  ؛إال إنه يصعب قراءهتا -:-فقد كتبت يف زمن املؤلف
 أ(. 150( لوحاً من لوح رقم )55املراد حتقيقه يف )

 .(د) ابلرمز هلا ورمزت الرابعة:سخة الن
املاجد ابإلمارات العربية يف جملدين، حمفوظة يف مركز مجعة سخة النوتقع هذه 

( ورقة، يف كل 777املتحدة، وهي مصورة عن املكتبة الظاهرية بدمشق، وعدد أوراقها )
( كلمة، ومل يكتب عليها اسم الناسخ وال اتريخ 14( سطراً، ويف كل سطر )33ورقة )
لد وهي غري كاملة، يبدأ اجلزء األول من أول الكتاب إىل هناية كتاب احلج، واجمل، النسخ
واجلزء املراد حتقيقه يقع يف ، كتاب اجلناايت وينتهي بباب أمهات األوالدمن  الثاين 

أ( ومما يعيبها وجود الطمس هبا يف 143( لوحاً، من اجلزء األول، من لوح رقم )54)
 عبارة صاحب املنت دون الشرح.
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 مناذج من املخطوط
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 غالف نسخة األصل
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 ( من نسخة األصل93لوح رقم )
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 ( من نسخة األصل279لوح رقم )
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 ( من نسخة )ب(293لوح رقم )
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 ( من نسخة )جـ(150لوح رقم )
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 ( من نسخة )د(143لوح رقم )
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 املطلب الثالث
 منهج املؤلف يف الكتاب:

وحيث كانت عبارة :" -:-لقد كفاان ابن حجر املنهج الذي سار عليه فقال 
اإلرشاد أحسن من عبارة أصله قررت مفادها منتظماً يف سلكها مما ينبه على حسنها, 

على كوهنا  ورفعة حملها, وأما عبارة أصله ؛ فحيث كانت أمشل وأحسن ذكرهتا منبهاً 
, أو ) إن ( الغائية أشرت إىل أهنا خلالف, أو رد  ) لو (أبني؛ وحيث عرب بـ أمنت أو

, وأعرب عن احلديث احلسن أو الصحيح بقويل ملا صح , أو حنو يف تلك القضية توهم
بينهما يف اإلطالق , واالحتجاج بكل ٍّ  قهاء ككثري من احملدثني ال يفرقونذلك؛ إذ الف
, وأغمض ل على أمجعها, ومن العلل على أنفعها, وأقتصر من الدالئالكيف مجيع املس

إيثاراً ملا هذا الشرح بصدده من  ؛عما زلت به أقالم آخرين تصدوا لشرح هذا الكتاب
 .(1)سلوك جادة االختصار"

 يف النقاط التالية:ميكن تلخيص املنهج و 
مُثَّ  ،الصالةمُثَّ  ،بكتاب الطهارةيف شرحه تبعًا لرتتيب املنت فبدأ : سار املؤلف أولً 

 الزكاة،... وهكذا حسب ترتيب اإلرشاد.
مل يبوب  -:- حيث أن ابن املقرئ ؛مبا يناسبه: بوب لكل ابب أو فصل اثنياً 

 أو فصل يف أكثر كتابه. ،بل يقتصر على قوله: ابب ؛للمنت
 شرحه.: شرح املنت كلمة كلمة مبا يناسبه من غري استطراد يف عامة اثلثاً 
 إال يف مواضع قليلة جداً. وغريهم من الفقهاء : مل يتعرض آلراء األئمة األربعةرابعاً 

: املقارنة بني منت اإلرشاد البن املقرئ وأصله احلاوي الصغري للقزويين، خامساً 
صله، وأحياانً يقول خالفاً ملا أفأحياانً يقول هذا من زايدته، أي: من زايدة اإلرشاد على 

ملا يومهه كالم  خالفاً وأحيااًن يقول وعبارة األصل كذا وكذا، وأحيااًن يقول  يف األصل،
حيث كانت و األصل، وأحياانً يقول خالفاً ملا يومهه كالمه دون كالم أصله، وغري ذلك، 

                                                           

 أ(.1/3انظر: اإلمداد )  (1)
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 عبارة أصله أمشل وأحسن ذكرها منبهًا على كوهنا أمنت أو أبني وإال قرر عبارة اإلرشاد
 .(1)ة شرحهمقدموقد نص على ذلك يف 

 بيان املعىن اللغوي والشرعي لبعض األلفاظ، وضبط الكلمات الغريبة. :سادساً 
رد توهم يف تلك  أو ،)لو( أو )إن( الغائية يشري إىل أهنا خلالفعرب بـ إذا سابعاً:

 القضية.
فإنه حييل  ،، أو سيذكرها يف موطن متأخرإذا ذكر مسألة ما يف موطن متقدم اثمناً:

أو كما سيأيت إذا كانت  ،إىل ذلك املوطن، فيقول كما مر إذا كانت املسألة متقدمة
 املسألة متأخرة.

ولعله يدل  ،عدم اإلحالة إىل كتبه األخرى مع كثرهتا، خبالف بعض املؤلفني اتسعاً:
 على أن هذا الشرح من أوائل مصنفاته.

، يشتمل على أحيااًن  جيعل فرع أو تتمة يف هناية الباب أو أثناء الشرح عاشرًا:
مسألة متممة للباب أو مناسبة له حيث مل يذكر صاحب املنت ما يناسب الكالم 

 عليها.
االهتمام بذكر األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع مع االختصار  حادي عشر:

 ف قبل الوصول إىل موضع الشاهد منها.الشديد هلا، حيث يذكر أول اآلية أحياانً ويق
استدالله ابألحاديث النبوية فإنه يذكر أحيااًن طرف احلديث،  عند اثين عشر:

ا ِلمَ أو يقول:  ،أو لالتباع، أو حلديث فيه ،وأحيااًن ال يذكره وإمنا يعرب بقوله: ملا صح
 وهكذا. ،حلديث فيه عند احلاكمرواه الشيخان، أو 
كما يبني درجة   ،األحاديث يف البعض ويرتك يف األخرى يبني رواة اثلث عشر:

مقال فيه، ويعرب عن احلديث احلسن أو الصحيح بقوله ملا  مثََّ إن كان وما فيه احلديث 
وقد نص على ذلك يف مقدمة شرحه، وكذلك ابلنسبة لعزو  ،صح أو حنو ذلك

  .األحاديث إىل مصادرها

                                                           

 . (أ3/ل1 ) انظر: مقدمة اإلمداد  (1)
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يهتم كثرياً بذكر أقوال علماء الشافعية من املتقدمني واملتأخرين منسوبة  رابع عشر:
 إليهم أحياانً، وأحياانً منسوبة إىل مصنفاهتم.

جعلته ال  -القاضي زكراي األنصاري-اهتمامه وعنايته بكتب شيخه  خامس عشر:
ىن ن كتب شيخه كأسعخيرج ما ينقله عن األئمة كاألذرعي والسبكي والزركشي وغريهم 

 املطالب والغرر البهية وغريمها.
 خيتار أحياانً من بني األقوال واألوجه ما يراه موافقاً لدليل. سادس عشر:
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 املطلب الرابع
 الكتاب العلمية ومكانته بني شروح اإلرشادأمهية 

 يعترب كتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد من أهم املراجع عند متأخري الشافعية.
 أهم األسباب الدالة على أمهية الكتاب ومكانته ما يلي: ولعل من

وكذلك مكانة مؤلفه  -إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي-كتابه األصلأمهية   أوًل:
 .(1)ابن املقرئ، وقد تقدم الكالم عن ذلك

ومما يدل على أمهيته أن كثريًا من كتب متأخري الشافعة اعتمدت عليه،  اثنياً:
وتكاثرت نقول العلماء عنه، فمن ذلك: حاشية اجلمل، وحاشية البجريمي، وإعانة 

 .ذلك الطالبني، وحاشية الشربيين على الغرر البهية وغري
"وانتقل إىل  :(2)-:-الشوكاينثناء العلماء على هذا الشرح، ومن ذلك قول  اثلثاً:

اإلمداد وفتح اجلود شرحًا على  :ف هبا الكتب املفيدة منهاوصنَّ  -أي ابن حجر-مكة 
 .(3)اإلرشاد"

ومما يزيد من أمهية الكتاب ومكانته بني شروح اإلرشاد مكانة مؤلفه العلمية،  رابعاً:
 .(4)وقد تقدم الكالم عنه، وعظيم منزلته خاصة يف الفقه الشافعي

    يدل على مكانة هذا الشرح بني سائر شروح اإلرشاد أن ابن حجرمما  خامساً:
فيه جهده حيث قام بتنقيح اإلسعاد البن أيب شريف وشرح اإلرشاد أفرغ  -:-

                                                           

 (.23انظر: )ص  (1)
فقيه جمتهد من كبار علماء  ،هللا الشوكاينحممد بن علي بن حممد بن عبد هو:  (2)

 ،ونشأ بصنعاء ه1173عام  ولد هبجرة شوكان ابليمن ،اليمن، من أهل صنعاء
نيل األوطار من أسرار : ، منهامؤلفاً  114له ه، و 1229سنة  القضاء هباوويل 

سنة  -:-، تويف البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعو  منتقى األخبار
 (.6/298(، واألعالم )2/215ه. انظر ترمجته: البدر الطالع )1250

 (.1/109( انظر: البدر الطالع )3)
 (.60ص: )انظر (4)
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للجوجري، وضم إليهما ما ينشرح له الصدر، وتقر به العني من مؤلفات القاضي زكراي 
  األنصاري وغريمها.

 أوسع شروح اإلرشاد. اإلمداد من عديُ  سادساً:
يعدُّ كتاب اإلمداد يف مقدمة كتب ابن حجر اليت يعتمد عليها، قال  سابعاً:

الدمياطي: "فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فاملقدم أواًل: التحفة، مُثَّ فتح 
 .(1) اجلواد، مُثَّ اإلمداد، مُثَّ الفتاوى وشرح العباب..."

أي -: "وأفرغت حينئذ جهدي يف تنقيح الشرحني (2)يف مقدمة شرحه -:-قال
   وضممت إليهما من مؤلفات شيخنا شيخ اإلسالم زكراي  -اإلسعاد وشرح اجلوجري

مع فوائد هي لباب آراء  ،به العني وتقر ،وغريها ما ينشرح له الصدر -سقى هللا عهده-
الفاتر، وتعقب ما وقع ائد نتاج أفكار املتأخرين، وأحباث مسح هبا الفكر ر وف ،املتقدمني

 هلؤالء األئمة وغريهم مما ال يدركه القاصر السيما إن خالف ما عليه إماما املذهب".
 
 

  

                                                           

 (.1/27( انظر: إعانة الطالبني )1)
 ب(.2/ ل1مقدمة اإلمداد )( انظر: 2)
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 املطلب اخلامس
 ومصطلحاته موارد الكتاب                          

 :تنقسم إىل قسمنيو  أوًل: موارد الكتاب
 القسم األول: ما يتعلق ابملؤلفني:

من األئمة يف اجلزء املراد  -:-يف هذا القسم من نقل عنهم ابن حجر وسأذكر
 حتقيقه مرتبة أمسائهم حسب حروف املعجم:

  أمحد بن محدان بن أمحد بن عبدالواحد بن عبدالغين األذرعي  -1
  أمحد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين -2
  أمحد بن عبدهللا بن عبدالرمحن األسدي، املعروف اببن األستاذ -3
  محد بن عبدهللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد، حمب الدين الطربي أ -4
  أمحد بن علي بن حممد، شهاب الدين العسقالين -5
  أمحد بن عماد بن حممد األقفهسي، املعروف اببن العماد -6
  أمحد بن عمر بن أمحد بن أمحد النشائي -7
  أمحد بن عمر بن يوسف، أبو بكر اخلفاف  -8
  املعروف اببن النقيب أمحد بن لؤلؤ بن عبدهللا، -9

  أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين  -10
  أمحد بن حممد بن علي بن مرَّبع األنصاري، املعروف اببن الرفعة  -11

  أمحد بن حممد بن مكِ ي بن ايسني القرشي املخزومي القمويل  -12
  أمحد بن حيىي بن زيد بن يسار الشيباين موالهم البغدادي  -13
  األصبهاينأسعد بن حممود بن خلف العجلي  -14
  إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين -15
  احلسن بن عبيد هللا بن حيىي البندنيجي  -16
  احلسني بن احلسن بن حممد بن َحِليم احلَِليمي -17
  احلسني بن شعيب بن حممد السنجي -18
  احلسني بن صاحل بن خريان الفقيه الشافعي -19
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  احلسني بن حممد بن أمحد القاضي املروروذي  -20
  ود بن حممد الفراء البغوي احلسني بن مسع -21
  محد بن خلف بن كامل القاضي مشس الدين الغزي -22
  األنصاري بن حممد بن أمحد زكراي -23
  طاهر بن عبدهللا بن طاهر، القاضي أبو الطيب الطربي  -24
  عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدالرمحن السرخسي -25
  عبدالرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم املتويل النيسابوري  -26
  عبدالرمحن بن حممد بن أمحد الُفوراين -27
  عبدالرمحن بن يوسف بن إبراهيم األصفوين  -28
  عبدالرحيم بن حممد بن حممد بن يونس املوصلي  -29
  عبدالسيد بن حممد بن عبدالواحد بن حممد، أبو نصر ابن الصباغ  -30
  لسالم السلميعبدالعزيز بن عبدا -31
  عبدالعزيز بن عبدالكرمي بن عبدالكايف اجليلي -32
  عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدهللا  -33
  عبدهللا بن أمحد بن عبدهللا املروزي، أبو بكر القفَّال  -34
  عبدهللا بن حممد بن هبة هللا بن علي ابن أيب عصرون  -35
  عبدهللا بن وهب الفهري -36
  بن حممد، أبو حممد اجلويين  عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا بن يوسف -37
  عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف بن حممد اجلويين  -38
  عبدالواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد، أبو احملاسن الروايين -39
  عبدالواحد بن احلسني بن حممد، أبو القاسم الصَّْيَمري -40
  عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي، اتج الدين أبو نصر -41
  عثمان بن عبدالرمحن بن موسى بن أيب نصر الشهرزوري -42
  عثمان بن عيسى بن درابس اهلدابين املصري  -43
  علي بن أمحد البغدادي، أبو احلسن املعروف اببن املرزابن -44
  علي بن أمحد بن أسعد بن أيب بكر بن حممد األصبحي  -45
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  علي بن إمساعيل بن يوسف الُقونوي -46
  سن السلمي علي بن املسلم بن حممد أبو احل -47
  علي بن عبدالكايف بن علي بن متام بن يوسف، تقي الدين السبكي  -48
  علي بن حممد بن عبدامللك احِلْمرَيي، ابن القطان -49
  عمر بن َرْسالن ُنَصري بن صاحل، سراج الدين أبو حفص البلقيين  -50
  عمر بن مظفر بن عمر بن حممد، املعروف اببن الوردي -51
  الدين الغز ِي عيسى بن عثمان بن عيسى، شرف -52
  حممد بن إبراهيم ابن أيب عبدهللا احلليب -53
  حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب -54
  حممد بن أمحد بن العباس البيضاوي -55
  حممد بن أمحد بن عبدهللا، أبو زيد املروزي  -56
  حممد بن أمحد بن حممد، أبو عاصم العبَّادي اهلروي  -57
  منصور األزهري  حممد بن أمحد، أبو -58
  حممد بن هبادر بن عبدهللا، بدر الدين أبو عبدهللا الزركشي -59
  حممد بن ِحبَّان بن أمحد، أبو حامت الُبسيت -60
  حممد بن داود بن حممد، أبو بكر املروزي الصيدالين  -61
  حممد بن عبدهللا بن أيب بكر، مجال الدين أبو عبدهللا الر ميي -62
  سعودي حممد بن عبدهللا بن مسعود امل -63
  حممد بن عبداملنعم بن حممد بن عبداملنعم بن إمساعيل اجلوجري -64
  حممد بن عبدالواحد بن أمحد السعدي املقدسي احلنبلي  -65
  حممد بن عبدالواحد بن حممد بن عمر الدارمي البغدادي  -66
  حممد بن علي بن إمساعيل، أبو بكر الشاشي القفال الكبري  -67
  قي الدين ابن دقيق العيدحممد بن علي بن وهب املنفلوطي، ت -68
  حممد بن حممد بن أيب بكر بن علي املقدسي، ابن أيب شريف  -69
  حممد بن حممد بن عثمان بن حممد بن عبدالرحيم البارزي  -70
  حممد بن حممد بن حممد، أبو حامد الطوسي الغزَّايل  -71
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  حممود بن حممد بن العباس اخلوارزمي  -72
  ي نصر بن إبراهيم بن نصر املقدسي النابلس -73
  النعمان بن اثبت بن ُزوطي، أبو حنيفة -74
  حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن سعيد العمراين اليماين  -75
  حيىي بن شرف بن مر ِي بن حسن النووي  -76
  حيىي بن عبداللطيف، عالء الدين القزويين الطاووسى  -77
  يعقوب بن إسحاق بن يزيد اإلسفراييين النيسابوري، أبو عوانة -78
  يُوُسف بن إبراهيم األردبيلي  -79
  يوسف بن أمحد بن كج الدينوري  -80
  يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عبدالرب النمري القرطيب -81

 :يتعلق ابملؤلفات القسم الثاين: ما
الكتاب مرتبة على اجلزء املراد حتقيقه من  نص عليها يفاليت  املؤلفاتإليك ذكر و 

  وغري املطبوع ومكانه إن تيسر ذلك:حروف املعجم مع بيان املطبوع منها 
إخالص الناوي شرح إرشاد الغاوي، لشرف الدين إمساعيل بن أيب بكر ابن  .1

 .، مطبوعهـ(837املقرئ، املتوىف سنة )
 .، مطبوعهـ(676األذكار، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي، املتوىف سنة ) .2
الرب، املتوىف سنة دألصحاب، ليوسف بن عبدهللا بن عباالستيعاب يف معرفة ا .3

 .، مطبوعهـ(463)
اإلسعاد شرح اإلرشاد، حملمد بن حممد بن أيب شريف املقدسي، املتوىف سنة  .4

 .، حمقق يف رسائل علمية ابجلامعة اإلسالميةهـ(906)
 .، مطبوعهـ(204األم، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، املتوىف سنة ) .5
الكرمي الرافعي، املتوىف سنة بدرحة ملفردات الفاحتة، لإلمام عاألمايل الشا .6

 .(1)، خمطوطهـ(623)
 

                                                           

 (.46يوجد منه نسخة ابجلامعة اإلسالمية برقم:)  (1)



 اإلمداد بشرح اإلرشاد                                           املقدمة 
   88 

األنساب، "مجهرة نسب قريش وأخبارها"، للزبري بن بكار، املتوىف سنة  .7
 .(1)هـ(256)

، هـ(779سنة ) األنوار ألعمال األبرار، ليوسف بن إبراهيم األردبيلي، املتوىف .8
 .مطبوع

النووي، املتوىف سنة اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة، أليب زكراي حيىي  .9
 .، مطبوعهـ(676)

الواحد الروايين، مذهب الشافعي ، أليب احملاسن عبدحبر املذهب يف فروع  .10
 .مطبوع ،هـ(502املتوىف سنة )

، هـ(505البسيط يف املذهب، حملمد بن حممد بن حممد الغزايل، املتوىف سنة ) .11
 .حمقق يف رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية

هـ(، 749احلاوي، لزين الدين عمر بن مظفر الوردي، املتوىف سنة ) هبجة .12
 مطبوع مع شرحه الغرر البهية.

 مطبوع. ،هـ(558) أيب اخلري العمراين، املتوىف سنة، ليحىي بن البيان يف الفقه .13
التبيان يف آداب محلة القرآن، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي، املتوىف  .14

 .مطبوع ،هـ(676سنة )
، مل هـ(676يق، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي، املتوىف سنة )التحق .15

 .مطبوع يكمله مؤلفه إمنا وصل فيه إىل ابب صالة املسافر،
عمر بن َرْسالن بن ُنَصري  ،التدريب يف الفقه الشافعي، لسراج الدين .16

 ه(، مطبوع.850البلقيين، املتوىف )
م الدين أمحد املطلب العايل شرح وسيط الغزايل، لإلمام جنتكملة  .17

 .علمية ابجلامعة اإلسالميةحمقق يف رسائل  ،هـ(727) املتوىف سنة القمويل،
 ه(. 410التلقني، حملمد بن حيىي بن سراقة العامري، املتوىف سنة ) .18
الشريازي، املتوىف سنة  فقه الشافعي، أليب إسحاق إبراهيمالتنبيه يف ال .19

 .، مطبوعهـ(476)
                                                           

 هـ.1381عام: يف مطبعة املدين، بتحقيق: حممود حممد شاكر،،اجلزء الثاين منه فقط مطبوع  (1)
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 .، مطبوعهـ(354الُبسيت، املتوىف سنة )الثقات، حملمد بن حبان  .20
، هـ(665الغفار القزويين، املتوىف سنة )احلاوي الصغري، لنجم الدين عبد .21

 .مطبوع
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أليب احلسن علي  .22

 .، مطبوعهـ(450املاوردي، املتوىف سنة )
املتوىف سنة مد بن هبادر الزركشي، حمل ،(1)خادم الشرح والروضة .23

 هـ(.794)
، هـ(676دقائق املنهاج، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي، املتوىف سنة ) .24

 .مطبوع
الذخائر: أتليف: جملي بن مُجيع املخزومي املصري املتوىف سنة  .25

 هـ(.550)
روضة الطالبني، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي، املتوىف سنة  .26

 .، مطبوعهـ(676)
 هـ(.406اإلسفراييين، املتوىف سنة ) ، أليب حامد(2)الرونق .27
 .، مطبوعهـ(275سنن ابن ماجة، حملمد بن يزيد القزويين، املتوىف سنة ) .28
سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث السجستاين، املتوىف سنة  .29

 .، مطبوعهـ(275)
سنن الرتمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، املتوىف سنة  .30

 .مطبوع ،هـ(790)
 

                                                           

يوجد منه أجزاء يف مكتبة احلرم النبوي، وكذلك يف مكتبة امللك عبدالعزيز، ويف اجلامعة   (1)
 اإلسالمية.

نقل السبكي عن والده أنه يتوقف يف نسبته إىل الشيخ أيب حامد، وقال:" ومسعته غري مرة إذا (2) 
عزا النقل إليه يقول الرونق املنسوب إىل الشيخ أيب حامد، وال جيزم القول أبنه له"، انظر: 

 (.4/68طبقات الشافعية الكربى )
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، هـ(303) د بن شعيب النسائي، املتوىف سنةالنسائي، ألمحسنن  .31
 .مطبوع

واحد املقدسي، املتوىف عبدالالسنن واألحكام، لضياء الدين حممد بن  .32
 .مطبوع ،هـ(643سنة )

السيد املعروف اببن الصباغ، يف فروع الشافعية، أليب نصر عبد الشامل .33
 .اإلسالمية ، حمقق يف رسائل علمية ابجلامعةهـ(477) سنة املتوىف

املنعم اجلوجري، املتوىف سنة رح اإلرشاد للجوجري، حممد بن عبدش .34
 .(1)ه(، خمطوط889)
، الرميي  بن أيب بكر الصَّرديفهللالتنبيه، جلمال الدين حممد بن عبدشرح ا .35

 ه(.  791املتوىف سنة )
، هـ(623)مي بن حممد الرافعي، املتوىف سنةالكر لعبد ،(2)الشرح الصغري .36

 .خمطوط
الكرمي بن حممد الرافعي املتوىف سنة شرح مسند الشافعي، لإلمام عبد .37

 .مطبوع ،هـ(623)
 ،هـ(256صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل البخاري، املتوىف سنة ) .38

 .مطبوع
 ،هـ(261صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج النيسابوري، املتوىف سنة ) .39

 .مطبوع
احلسني بن علي الطربي، املتوىف هللا لعدة يف فروع الشافعية، أليب عبدا .40

 هـ(.495سنة )
 

                                                           

 (.32انظر: )ص (1) 
 معهد يف ونسخة ، (44،71/161):برقم بدمشق الظاهرية املكتبة يف نسخة منه توجد (2)

 اإلسالمية اجلامعة يف قطعة منه يوجد كما  (،204-202):برقم ابلقاهرة العربية املخطوطات
 .املنورة ابملدينة
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العزيز شرح الوجيز، لإلمام عبدالكرمي بن حممد القزويين، املتوىف سنة  .41
 .مطبوع ،هـ(623)
الرمحن ابن الصالح املتوىف ن الصالح، أليب عمر عثمان بن عبدفتاوى اب .42

 .مطبوع ،هـ(643سنة )
 .مطبوع ،العطار فتاوى اإلمام النووي، مجع تلميذه عالء الدين بن .43
 ، هـ(516فتاوى البغوي، للحسني بن مسعود البغوي، املتوىف سنة ) .44

 .مطبوع
 ،هـ(505فتاوى الغزايل، حملمد بن حممد بن حممد الغزايل، املتوىف سنة ) .45

 .مطبوع
 ، هـ(417هللا بن أمحد القفال، املتوىف سنة )فتاوى القفال، لعبد .46

 .مطبوع
 هـ(، مطبوع.660السالم، املتوىف سنة )قواعد األحكام للعز بن عبد .47
، املتوىف سنة (1)قوت احملتاج يف شرح املنهاج، ألمحد بن محدان األذرعي .48

 .، خمطوطهـ(783)
الرحيم األسنوي، املتوىف اج شرح املنهاج، جلمال الدين عبدكايف احملت .49

 .، مطبوعهـ(772سنة )
 هـ(.568العباس اخلوارزمي، املتوىف سنة ) الكايف حملمود بن حممد بن .50
بن حممد بن الرفعة، املتوىف  أمحدشرح التنبيه لنجم الدين  كفاية النبيه .51

 .مطبوع ،هـ(710)سنة
اجملموع شرح املهذب، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي، املتوىف سنة  .52

 .مطبوع ،هـ(676)
 

                                                           

يوجد جزء منه يف مكتبة امللك عبدالعزيز، وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، برقم:   (1)
/ف(، 6956برقم: ) /ف(، ونسخة أخرى،3301، برقم: )/ف(، ونسخة أخرى4851)

 وقد حقق منه الدكتور: خالد القحطاين، من أول كتاب النكاح إىل هناية ابب اخللع.
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 الرافعي، املتوىف سنةالكرمي بن حممد الشافعي، لعبداحملرر يف فقه اإلمام  .53
 .مطبوع ، ه(623)
، ه(231خمتصر البويطي، ليوسف بن حيىي البويطي، املتوىف سنة ) .54

 .حقق يف اجلامعة اإلسالمية
 هـ(.197هللا بن وهب الفهري، املتوىف سنة )، لعبد(1)مسند ابن وهب .55
مسند اإلمام أمحد، أليب عبدهللا أمحد بن حنبل الشيباين، املتوىف سنة  .56

 .مطبوع ،هـ(241)
 

الرزاق بن مهام الصنعاين، املتوىف سنة مصنف عبدالرزاق، أليب بكر عبد .57
 .مطبوع ،ه(211)
 هـ(.470سنة ) ىفالسلمي، املتو  امللكاملعني، أتليف: حممد بن عبد .58
بن شرف ني يف الفقه، أليب زكراي حيىي فتمنهاج الطالبني وعمدة امل .59

 .مطبوع ،هـ(676النووي،  املتوىف سنة )
 بن شرف املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أليب زكراي حيىي .60

 .مطبوع ،هـ(676النووي، املتوىف سنة )
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إليب إسحاق إبراهيم بن علي  .61

 .مطبوع ،هـ(476) سنة املتوىفالشريازي، 
،  األسنوي الرحيممال الدين عبداملهمات يف شرح الروضة والرافعي، جل .62

 .مطبوع ،هـ(772 سنة )املتوىف
 ه(.911الوايف، جلالل الدين السيوطي، املتوىف سنة ) .63
الوسيط يف املذهب: لإلمام حممد بن حممد بن حممد الغزايل، املتوىف سنة  .64

 .مطبوع ،هـ(505)
                                                           

طبع منه جزء صغري، ونسخة من املخطوط يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  (1)
 برقم املكرمة مبكة املركزية ابملكتبة نسخة يوجد كما  ف،-9-2674 برقم اإلسالمية ابلرايض

12/650. 
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 :هصطلحاتاثنياً: م
ا بعض املصطلحات منها ما اصطلح عليها يف شرحه هذ -:- استعمل ابن حجر

ها مصطلحات فقهية ومنوهي: الثالثة األوىل، خاصة نص عليها يف مقدمة شرحه، 
مستعملة عند فقهاء الشافعية تدل على معان ومصطلحات معينة متداولة بني الشافعية 

 ومن هذه املصطلحات ما يلي:
 هـ(.889) سنة املتوىف، املنعم بن حممد اجلوجريهو حممد بن عبد :(1)الشارح-1
 هـ(.926) سنة املتوىفأمحد بن زكراي األنصاري،  زكراي بن هو  :(2)اشيخن-2
دسي الدين حممد بن أيب شريف املق كمال  :مها )3(الشارحان والشرحان-3

 املنعم اجلوجري وكتابه شرح اإلرشاد.وشرحه اإلسعاد، وحممد بن عبد
ي يف كتب متأخري الشافعية فاملراد به القاضي ضإذا أطلق القا القاضي:-4

حسني، قال النووي: "واعلم أنه مىت أطلق القاضي يف كتب متأخري اخلرسانيني  
وكتب الغزايل وحنوها، فاملراد القاضي حسني، ومىت أطلق  ،كالنهاية، والتتمة، والتهذيب

 .(4)يف كتب متوسط العراقيني فاملراد القاضي أبو حامد املروزي"
 .(5)بن شرف النووي وحيىيالكرمي بن حممد الرافعي، مها عبد الشيخان:-5
 .(6)املراد به إمام احلرمني اإلمام اجلويين اإلمام: -6
 .(7)أي األظهر من القولني أو األقوال للشافعي املعتمد: -7

                                                           

 أ(. 3/ل1( انظر: مقدمة اإلمداد )1)
 أ(. 3/ل1( انظر: مقدمة اإلمداد )2)

 أ(.3/ل1انظر: مقدمة اإلمداد )(3) 
 (.1/165( انظر: هتذيب األمساء واللغات )4)
(، 87م املتعلم احملتاج )صل(، وس182(، واخلزائن السنية )ص1/24( انظر: مغين احملتاج )5)

 (.136مصطلحات الفقهاء واألصوليني )صو 
 (.136مصطلحات الفقهاء واألصوليني )ص( انظر: 6)
 (.88(، وسلم املتعلم احملتاج )ص182( انظر: اخلزائن السنية )ص7)
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يدل على أن اخلالف يف أقوال الشافعي، وأن هذا القول هو األظهر:  -8
فاملعتمد يف الفتوى احلكم األرجح، ومقابله وإن كان ظاهرًا لقوة مدركه فهو مرجوح، 

 (1)على األظهر، فاخلالف هنا قوي لقوة املدرك
أقوال الشافعي ببغداد أو بعد خروجه منها وقبل إقامته يف مصر، وهو  القدمي:-9

 .(2)وأشهر رواته أمحد بن حنبل والزعفراين وأبو ثور ،ما أفىت به قوالً أو تصنيفاً 
واملزين طي الشافعي بعد إقامته يف مصر، وأشهر رواته البوي أقوال اجلديد:-10

األعلى وغريهم، ويكون اجلديد هو القول الراجح عند وحرملة ويونس بن عبد
 .(3)التعارض
يدل على كون اخلالف وجهًا ألصحاب الشافعي يستخرجونه من  األصح:-11

وأن مقابله مرجوح  قواعد اإلمام ونصوصه، وجيتهدون يف بعضها، وأن هذا هو الراجح،
 .(4)لقولة اخلالف بقوة دليل املقابل ؛وإن كان صحيحاً 

يدل على كون اخلالف وجهًا ألصحاب الشافعي مستخرج من  الصحيح: -12
وأن اخلالف غري قوي لعدم قوة دليل املقابل، ومل يعرب بذلك يف األقوال  ،كالم اإلمام

 .(5)بفساد مقابله شعرفإن الصحيح منه م ،أتدابً مع اإلمام الشافعي
 .(6)يستعمل يف لزوم الفساد فيه نظر: -31

                                                           

(، وسلم 179(، واخلزائن السنية )ص1/48(، وهناية احملتاج )1/23( انظر: مغين احملتاج )1)
 (.172(، ومصطلحات الفقهاء واألصوليني )ص48م احملتاج )صاملتعل

 .(55سلم املتعلم احملتاج )صو (، 179اخلزائن السنية )صو (، 1/50( انظر: هناية احملتاج )2)
 ( انظر: املصادر السابقة.3)
 (49سلم املتعلم احملتاج )صو (، 181(، واخلزائن السنية )ص1/50( انظر: حتفة احملتاج )4)

 (.509ص) الشافعي اإلمام مذهب إىل واملدخل
 (.54(، سلم املتعلم احملتاج )ص181(، واخلزائن السنية )ص1/24( انظر: مغين احملتاج )5)
 (.186( انظر: اخلزائن السنية )ص6)
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 ،جويكون هناك وجه ضعيف أو خمرَّ  ،يدل على أنه نص الشافعيالنص: -14
أو ألنه مرفوع إىل  ،نصيص اإلمام عليهتألنه مرفوع القدر ل ؛ومسي ما قاله الشافعي نصاً 

 .(1)اإلمام
أو وجه  ،أو نص له ،يدل على أنه إما قول للشافعياملنصوص: -15

 .(2)لألصحاب، وأنه الراجح من اخلالف، وأن مقابله ضعيف ال يعمل به
: يدل على اخلالف، وأن هذا القول هو الراجح، وأن األشهر واملشهور -16

مقابله مرجوح، وخفي غريب غري مشهور، فهو ضعيف؛ لضعف مدركه، واملشهور أقوى 
 .(3)من األظهر

هو الذي استنبطه ابالجتهاد من األدلة األصولية وهو خارج عن  املختار:-7
 .(4)املذهب
 .(5)وهم من كان من املائة الرابعة للهجرةضبطوا ابلزمن املتقدمون: -81
 .(6)من جاء بعد املائة الرابعة للهجرةاملتأخرون:  -91

يدل على أن اخلالف بني أصحاب الشافعي يف حكاية املذهب،  املذهب: -20
فبعضهم حيكي اخلالف يف املذهب كوجود قولني أو وجهني يف املسألة، وبعضهم حيكي 

 .(7)عدم اخلالف

                                                           

(، 72(، وسلم املتعلم احملتاج )ص182(، واخلزائن السنية )ص1/24( انظر: مغين احملتاج )1)
 (.172 )صومصطلحات الفقهاء واألصوليني

 (.72(، وسلم املتعلم احملتاج )ص182( انظر: اخلزائن السنية )ص2)
(، 49سلم املتعلم احملتاج )صو (، 179(، واخلزائن السنية )ص1/24( انظر: مغين احملتاج)3)

 (.507ص) الشافعي مذهب إىل واملدخل ،(172)ص ومصطلحات الفقهاء واألصوليني
 (.183( انظر: اخلزائن السنية )ص4)
 (.93وسلم املتعلم احملتاج )ص ،(184( انظر: اخلزائن السنية )ص5)
 (.184( انظر: اخلزائن السنية )ص6)
(، وسلم 182(، واخلزائن السنية )ص1/24(، ومغين احملتاج )1/51( انظر: حتفة احملتاج )7)

 (.509ص) الشافعي اإلمام مذهب إىل واملدخل ،(65املتعلم احملتاج )ص
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يدل على أن املسألة خالفية، وعلى ضعف هذا القول، وأن اخلالف  قيل:-21
بني األصحاب، وأن اخلالف وجه من أوجه األصحاب ال قواًل من أقوال الشافعي، وأن 

 .(1)ومها ما يعرب هبما عن أوجه األصحاب ،مقابلة األصح أو الصحيح
و حامد هم أئمة الشافعية الذين سكنوا العراق، ومنهم: أب العراقيون:-22

جي، واحملاملي، وابن يننداإلسفراييين، وأبو احلسن املاوردي، والقاضي أبو الطيب، والب
ليم، والشريازي، وابن أيب عصرون، وهم أتقن يف نقل نصوص الشافعي الصباغ، وسُ 

 .(2)وأثبت من اخلراسانيني، واخلراسانيون أحسن تصرفاً وحبثاً وتفريعاً 
هم أئمة الشافعية الذين سكنوا خراسان ويسمون ابملراوزة،  اخلراسانيون:-23

ساروا على طريقة شيخهم القفال الصغري، وتبعه خلق كثري منهم: الصيدالين، وأبو حممد 
 .(3)واملسعودي، وأبو علي السنجي ،وراين، والقاضي حسنيفاجلويين، وال

املتقدمون، وهم أصحاب األوجه غالباً، وضبطوا ابلزمن وهم  هم األصحاب:-42
 .(4)من األربعمائة

 .(5)أم ال بملا فيه قوة سواء حتقق اجلوا فيه حبث:-52
هي آراء أصحاب الشافعي اليت يستخرجوهنا من كالم الشافعي  األوجه: -26

فيستخرجوهنا على أصله ويستنبطوهنا من قواعده، وقد جيتهدون يف بعضها وإن مل 
 .(6)أيخذوه من أصله

                                                           

 (.65وسلم املتعلم احملتاج )ص ،(181السنية )ص( انظر: اخلزائن 1)
 (.344 (، واملدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي )ص1/69( انظر: اجملموع )2)
(، واملدخل إىل مذهب اإلمام 10/69اجملموع )و (، 1/19( انظر: هتذيب األمساء واللغات )3)

 (.346الشافعي )ص
 الشافعي اإلمام مذهب إىل واملدخل ،(138ص) واألصوليني الفقهاء مصطلحات: انظر (4)

 (.507ص)
 (.90( انظر: سلم املتعلم احملتاج )ص5)
 واملدخل ،(75(، وسلم املتعلم احملتاج )ص1/48(، وهناية احملتاج )1/24( انظر: مغين احملتاج )6)

 (.508ص) الشافعي اإلمام مذهب إىل
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ققسم التحقي  
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 (ابب) 
 يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع املقيم ابملطر

 .(1)السَّفرا يلحقه من تعب م  ـ  عليه ل فيفا  خت ؛ذلك للمسافر ع  ر  وش   
ی  ی   ی  ﴿ :, قوله تعاىل(2)واألصل يف القصر قبل اإلمجاع 

ا مَّ ـ: ل--, وقوله (4)جوازه يف األمن , وهي مقيدة ابخلوف, لكن صحَّ (3)اآلية﴾ جئ
 «تصدق هللا هبا عليكم, فاقبلوا صدقته» (6)ذلك/ [ب2/187] عن -(5)- سأله عمر

(7). 
  (1)اي رسول هللا :(9)-ل- , فقد صح عن عائشة(8)واإلمتام جائز, كما أييت

                                 
 (.1/450(، ومغين احملتاج )2/565( انظر: الغرر البهية )1)
 (.25(، ومراتب اإلمجاع )ص4/379، واألوسط )(39ص)( انظر: اإلمجاع البن املنذر 2)
ی ی  ی جئ  ﴿: اآلية، ومتام 101:من آية رقم( سورة النساء، 3)

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب     ىب  يب 

 .﴾جت  حت ختمت ىت   يت جث مث  ىث يث
 (.4/273(، واجملموع )2/437(، والبيان )2/296(، والتهذيب )2/356)( انظر: األم 4)
بن اخلطاب بن نـ ف يل بن عبدالع زَّى القرشي العدوي، و ل د  بعد عام  عمر أمري املؤمنني :( هو5)

أسلم؛ فشهد بدرا ، وبيعة الرضوان،  الفيل بثالث عشرة سنة، وكان من أشراف قريش، ث َّ 
سنة  ق ت ل   ،توىل اخلالفة بعد أيب بكر الصديق؛ فمصَّر األمصار، وفتح الفتوح ،وغري ذلك

، 3/1144ثالث وعشرين، وعمره ثالث وستني سنة. انظر ترمجته: االستيعاب )
 (.5752، رقم:4/484(، واإلصابة )3830، رقم:4/137(، وأسد الغابة )1878رقم:

 /أ من نسخة )د(.143( هناية ل6)
يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب: صالة املسافرين وقصرها   صحيحهرواه مسلم يف( 7)

 (. 686، رقم:1/310)
 (.100( انظر: )ص8)
 ،ت بعد البعثة أبربع أو مخس سننيد  ل  عائشة بنت أيب بكر الصديق، أم املؤمنني، و  : ( هي9)

قبل اهلجرة، وابتىن هبا ابملدينة، وهي ابنة تسع سنني، ومل ينكح بكرا   -- تزوجها رسول هللا
توفيت  ،ة الناس، وأحسنهم رأاي  للعامة، وكان أكابر الصحابة يسألوهناع  فـ  وكانت من ر   ،غريها

(، وأسد الغابة 4029، رقم:4/1881سنة سبع ومخسني، انظر ترمجتها: االستيعاب )



 يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع املقيم ابملطر ابباإلمداد بشرح اإلرشاد          
99 

 ,  .(3)«؛ اي عائشةأحسنت  » فقال: ،(2)وصمت   وأفطرت  قصرت  وأمتمت 
, فمعناه ملن أراد االقتصار السَّفر, أي: يف (4)"فرضت الصالة ركعتني :"وأما خرب 

 . (6), وسيأيت ما يدل على اجلمع(5)عليهما مجعا  بني األدلة
 السَّفر، يف (7)ي, ولو صبيا  خالفا  ملا يومهه كالم الروضة وغريهاأي: للمصل    )لَُه( 

 .(9), كما يعلم مما أييت(8)ويل املباحالطَّ 

                                                                                       
  (.11461، رقم :8/231) (، واإلصابة7093، رقم: 7/186)

 .)ب( قوله: )) ايرسول هللا (( سقط من نسخة (1)

 يف نسخة )ب(:))وصامت((.( 2)

( رواه النسائي يف كتاب تقصري الصالة يف السَّفر، ابب: املقام الذي يقصر مبثله الصالة 3)
يام يف السَّفر  ،(1456، رقم:237) يام، ابب: ما جاء يف الص   ورواه الدارقطين يف كتاب الص  
ورواه البيهقي يف كتاب الصالة، ابب: من ترك القصر يف السَّفر  ،(2294، رقم:3/162)

وقال: إسناده صحيح موصول، فإن عبدالرمحن  ،(5528 ، رقم:3/212غري رغبة يف السنة )
(، وقال 6068، رقم:3/258معرفة السنن واآلاثر )انظر:  ،-ل-بن األسود أدرك عائشة

وقال ابن (، 4/281انظر: اجملموع )، "حديث عائشة إسناده حسن أو صحيح"النووي: 
، 1/201خالصة البدر املنري )انظر: ، "رجاله كلهم ثقات وإسناده متصل"امللقن: 

 (. 563 ، رقم:3/8إرواء الغليل )، انظر: وأعلَّه األلباين ابإلرسال ،(696رقم:
يف كتاب الصالة، ابب: كيف فرض هللا الصلوات يف اإلسراء؟  رواه البخاري يف صحيحه( 4)

يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب:  رواه مسلم يف صحيحهو  ،(350، رقم:1/119)
واللفظ له، واحلديث بتمامه، عن عائشة  ،(685، رقم:1/310صالة املسافرين وقصرها )

ت فرضت الصالة ركعتني ركعتني، يف احلضر والسَّفر، فأ ق رَّ "ا قالت: ، أهن--زوج النيب 
 صالة السَّفر، وزيد يف صالة احلضر".

 (.2/566(، والغرر البهية )2/76أسىن املطالب )و  (،4/285اجملموع ) ( انظر:5)
  (.100انظر: )ص (6)
 (.3/369(، واملهمات )1/505روضة الطالبني )انظر: ( 7)
 (.1/450(، ومغين احملتاج )2/207العزيز ) :(  انظر8)
 (.106( انظر: )ص9)
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ي  السَّفراملؤدى يف  )اخلمس(املكتوابت  )َقْصُر رابعي(  , أو الفائت فيه, إذا ق ض 
 .(1)فيه, ولو يف سفر آخر

, وإن كان كالمه قد (4)(3)صريح أبن ذلك رخصةمن التَّ  (2)وفاته ما يف أصله 
 شري  إليه.ي  

 . (5)اقتصارا  على مورد الرخصة ،فال قصر يف صبح، ومغرب, ومنذورة، وانفلة 
ي ت (6)يقينا   )إن فات حبضر(يف الرابعي  )ال(و ؛ أل نَّه ليس حمل قصر, وإمنا ق ض 

 روء, وهلذا يقعد لطالسَّفرفائتة الصحة يف املرض من قعود؛ أل نَّه حالة ضرورة خبالف 
 . (7)السَّفر وءاملرض, وال يقصر بعد الشروع يف الصالة يف احلضر بطر 

 .(9)؛ أل نَّ األصل اإلمتام(8)السَّفرهل فات يف احلضر أو  )شك(إن  )أو( 
 (11))مجع عصرين(، (10)املذكور كما يعلم مما أييت أيضا   السَّفري يف للمصل   )و( 

, ومها: )كمغربني(أي: تقدميا  وأتخريا ؛  )بوقتيهما(أي: الظهر والعصر  أ[2/188]
 .(13)والعشاء, فله مجعهما تقدميا  وأتخريا   (12)املغرب

                                 
 (.2/566(، والغرر البهية )4/305(، واجملموع )2/225( انظر: العزيز )1)
 (.184( انظر: احلاوي الصغري )ص2)
 (.1/223. انظر: املصباح املنري )التسهيل يف األمر والتيسري :الرخصة (3)
  (.2/247(، وهناية احملتاج )1/450)انظر: مغين احملتاج  (4)

(، واجملموع 1/493(، وروضة الطالبني )2/225(، والعزيز )2/297( انظر: التهذيب )5)
 (.2/566(، والغرر البهية )2/90(، وأسىن املطالب )4/273)

(، وأسىن املطالب 4/305(، واجملموع )1/493(، وروضة الطالبني )2/225( انظر: العزيز )6)
 (.2/566والغرر البهية )(، 2/90)

 (.2/566(، والغرر البهية )2/90أسىن املطالب )( انظر: 7)
 (.4/306(، واجملموع )2/225(، والعزيز )2/361انظر: األم ) (8)
 (.2/566(، والغرر البهية )2/90أسىن املطالب )( انظر: 9)
 (.106( انظر: )ص10)
 ( قوله: )) مجع عصرين(( طمس يف نسخة )ب(11)
 قوله: )) كمغربني ومها املغرب(( طمس يف نسخة )ب(( 12)
 (.4/309(، واجملموع )1/493(، وروضة الطالبني )2/336( انظر: العزيز )13)
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/وغ ل     ، واملغرب؛ حذرا  من توهم تسمية (2)ثنية العصر؛ ألفضليتهايف التَّ  (1)ب 
 .(4), وإن مل يكن فيه ذلك كما قدمته(3)املغرب عشاء  

 , وفاقد الطهورين, (5))ملتحرية(ابلنسبة  )تقدمياً(أو املطر  لسَّفراجلمع اب )ال( 
 فال جيوز؛ أل نَّ ، (10)، وغريه(9)(8), قاله الزركشي(7)من مل تسقط صالته القضاء (6)وكل/

                                 
 /ب من نسخة )ب(245( هناية ل 1)
 (. 2/567( ألفضليتها وكذلك خل فة لفظها، انظر: الغرر البهية )2)
قال:  -- أن النيب -- عبدهللا املزين( ثبت النهي عن تسمية املغرب عشاء  يف حديث 3)
رواه  ،قال األعراب: وتقول: هي العشاء« ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم املغرب»

كتاب مواقيت الصالة، ابب: من كره أن ي قال للمغرب: العشاء يف   البخاري يف صحيحه
 (.563رقم: ،1/165)
 أ(.551/ل1انظر: )( 4)

، فـ ه و   ا  ، َي  ار  ح ري  رهيف  أ م  املتحرية: تقول ح ار   (5) ه  الصَّو اب  ر  و ج  ، و ح ري  ة  مل   ي د  ب  ت ع ب  م ن  اب 
ٍء فـ يـ غ ش اه  ض و ٌء؛ والـح ري  ان   ن س ان  إىل  ش ي  ر أ ة  ح ري  ى، ق ال  األ  ز ه ر يُّ و أ ص ل ه  أ ن  يـ ن ظ ر  اإل   م 

م ه. انظروالـم ت  ، فـ يـ ن ص ر ف  ب ص ر ه  ع ن ه   ي ت و ق ت  حي ض ه ا، و ع د د  أاي  لسان العرب  :حرية : من ن س 
 .(106والقاموس الفقهي )ص  ،(1/158(، واملصباح املنري )1/85)

 /أ من نسخة )ج(.150( هناية ل6)
 ( قوله: )) القضاء ((  سقط من نسخة )ج(و)د(.7)
       سنة مخس وأربعني  الزركشي، و ل د  بدر الدين أبو عبدهللا حممد بن هبادر بن عبدهللا :( هو8)

مجال     عين ابالشتغال ابلعلم من صغره فحفظ كتبا  كثرية، وأخذ عن الشيخني ،وسبعمائة
وصنَّف التصانيف الكثرية منها: تكملة شرح املنهاج  لدين األسنوي، وسراج الدين البلقيين،ا

تويف سنة أربع وتسعني وسبعمائة. انظر  ،وغري ذلك لألسنوي، وخادم الشرح والروضة،
(، والدرر الكامنة 697، رقم:2/233الشافعية البن قاضي شهبة ) الفقهاء ترمجته: طبقات

 (.12/134(، والنجوم الزاهرة )1059، رقم:3/397)
 (.2/96يف أسىن املطالب )ه ( انظر النقل عن9)
 (.2/568( انظر: الغرر البهية )10)
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, وليس تقدميها معلوما  يف األوىل؛ الحتمال (1)شرط، كما أييت الثَّانيةعلى  تقدمي األوىل
ا إمنا ف ع ل ت حلرمة الوقت  .(2)وقوعها يف احليض، وال معتدا  به يف الباقي؛ أل هنَّ

 وهذا االستثناء من زايدته.  
 .(3)واألفضل ترك اجلمع

أبن اجلمع فيه إخالء أحد الوقتني عن وظيفته خبالف  ؛وفارق ما أييت يف القصر 
 . (4)القصر

، (5)كما أييت نعم اجلمع أفضل ملن وجد يف نفسه كراهته إىل أن تزول عنه الكراهة
 .(7)كَّا  يف جوازهي قتدى به، وملن تركه ش (6)وملن كان

؛ أل نَّ اجلمع أرفق له يف الدعاء يف األول، ويف السري (9)ومزدلفة (8)وللحاج بعرفة
 .(10)يف الثاين

                                 
 (. 151( انظر: )ص1)
 (.1/610حاشية اجلمل )( انظر: 2)
 .(4/316(، واجملموع )1/505( انظر: روضة الطالبني )3)
 (.2/622(، والغرر البهية )2/106( انظر: أسىن املطالب )4)
 (.159ص)( انظر: 5)
 ( قوله: )) كان ((  سقط من نسخة )ج(.6)
 (.1/505انظر: روضة الطالبني ) (7)
فسيح من األرض حماط بقوس من اجلبال، وتره  يابلتحريك واحد، وهعر فة: عر فة وعر فات  (8)

 املشعر األقصى من مشاعر احلج، على الطريق بني مكة والطائف، على يوادي ع ر ن ة، وه
(، ومعامل مكة 2/930كم( شرق ا من مكة املكرمة. انظر: مراصد اإلطالع )23)بعد 
 .(189(، واملعامل األثرية يف السنة والسرية )ص 182)ص

 يالسكون، ودال مفتوحة مهملة، والم مكسورة، ث فاء مفتوحة، ه م ز د ل ف ة: بضم امليم ث َّ  (9)
كم( من جهته 8كم( وعن املسجد احلرام )6املشعر احلرام بني مىن وعرفة، تبعد عن عرفات )

 (، وحدها إذا أفضت من عرفة ابجتاه2كم9.36اجلنوبية الشرقية، وت قدر مساحتها بنحو )
معامل مكة و ( ، 5/120انظر: معجم البلدان )  .مىن فأنت فيها حىت تبلغ القرن األمحر

 ( .48البلد احلرام )صو ( ، 226)ص

 (.4/309(، واجملموع )1/497(، وروضة الطالبني )2/237( انظر: العزيز )10)
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 يسري ، ث َّ (3)؛ فإن السنة أن يرمي عقب الزوال(2)من مىن (1)وله أيضا  إذا نفر
 .(5)الظهر والعصر مجعا   (4)ي ابحملصبملكة؛ فيصل    ب[2/189]

مجاعة، أو خلى عن حنو حدثه الدائم, أو كشف عورته, ى يف وملن إذا مجع صلَّ 
والذي يظهر ضبطه أبن تقرتن صالته يف اجلمع بكمال لو ترك اجلمع فات ذلك 

 .(6)الكمال
 .(7)مجع التأخري أفضل للسائر وقت األوىل، وملن ابت مبزدلفة ث َّ  

                                 
: :نـ ف ر   (1) . انظر: لسان العرب )نـ ف ر  القوم  يـ ن ف ر ون نـ ف را  ون ف ريا , والنـَّف ر   (.5/224التـَّف رُّق 
موضع يف د ر ج الوادي الذي ينزله احلاج ويرمي فيه اجلمار من احلرم، ومسي  ابلكسر :م ىن (2)

ر، وهى يف داخل احلرم،  بذلك؛ ملا مي  ىن  فيه من الدماء، وحدها من مهبط العقبة إىل حمس  
( مبا 2كم8.16حلرام، وتبلغ مساحتها )وتقع يف جهة الشرق واجلنوب الشرقي من املسجد ا

(، 3/1312(، ومراصد اإلطالع )2/172فيها السفوح اجلبلية. انظر: أخبار مكة لألزرقي )
 (.21وحدود املشاعر املقدسة )ص 

اجلمرة يوم النَّحر ضحى،  -- "رمى رسول هللا قال: --حديث جابري شري بذلك إىل  ( 3)
يف كتاب احلج، ابب: رمي  البخاري يف صحيحه رواه ،وأما بعد فإذا زالت الشمس"

يف كتاب احلج، ابب: بيان وقت استحباب  رواه مسلم يف صحيحه، و (1/463)اجلمار
 .(1299، رقم:1/590الرمي )

الـم ح ص  ب: هو موضع فيما بني مكة ومىن، وهو إىل مىن أقرب، وهو مما يلي العقبة الكربى  (4)
ب، واملنحىن حد كل ما بني مىن إىل املنحىن من احملص   من جهة مكة إىل منفرج اجلبلني، و 

(، ومعجم املعامل اجلغرافية 2/159ب من األبطح. انظر: أخبار مكة للفاكهي )احملص   
 ( .240(، واملعامل األثرية يف السنة والسرية )ص282)ص

صلَّى الظهر، والعصر،  --أن النيب  :"--من حديث أنس بن مالك هذا ( ثبت5)
رواه البخاري يف  "،ركب إىل البيت، فطاف به ب، ث َّ واملغرب، والعشاء، ورقد رقدة ابحملص   

 من غري ذكر للجمع. ،(1764، رقم: 1/467كتاب احلج، ابب: طواف الوداع )  صحيحه
 (2/622( انظر: الغرر البهية )6)
 .(1/498وروضة الطالبني )(، 2/236(، والعزيز )2/477( انظر: البيان )7)
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كان إذا   --أنه  ا صحَّ ل م  ؛ (1)ازل وقتها، وللواقف بعرفةقدمي أفضل للنَّ ومجع التَّ  
نزل فجمع بينهما؛ فإن  ث َّ  خر الظهر إىل وقت العصر,أارحتل قبل أن تزيغ الشمس 

 . (2)ركب ث َّ ى الظهر والعصر زاغت قبل أن يرحتل، صلَّ 
 ,(3)وأنه كان إذا جدَّ به السري مجع بني املغرب والعشاء، يعين يف وقت العشاء

 .(4)العشاءوأنه مجع بينهما مبزدلفة يف وقت 
  دهاــعشاء أو بعــرها إىل الــرب, أخَّ ان إذا ارحتل قبل املغــك  (5)وكـبــزوة تــه يف غـوأن
 

                                 
 (.2/567(، والغرر البهية )1/498(، وروضة الطالبني )2/477( انظر: البيان )1)
يف كتاب تقصري الصالة، ابب: يؤخر الظهر إىل العصر إذا ارحتل  رواه البخاري يف صحيحه( 2)

يف كتاب صالة  رواه مسلم يف صحيحهو  ،(1112، رقم:1/295قبل أن تزيغ الشمس )
(، 704 ، رقم:1/318جواز اجلمع بني الصالتني يف السَّفر )يف  املسافرين وقصرها، ابب: 

ى الظهر والعصر ث ركب"، كلمة "والعصر" وقوله "صلَّ  ،--من حديث أنس بن مالك  
ارحتل" يف   ى الظهر والعصر مجيعا  ث َّ ليست يف الصحيحني، وهي عند البيهقي بلفظ "صلَّ 

قال احلافظ ، (5625، رقم:3/237كتاب الصالة، ابب: اجلمع بني الصالتني يف السَّفر )
(، وصحح 3/977) احلبري التلخيصانظر:  ،ابن حجر: "وهي زايدة صحيحة اإلسناد"

 .(4/311إسناده النووي يف اجملموع )
السَّفر بني املغرب يف كتاب تقصري الصالة، ابب: اجلمع يف  رواه البخاري يف صحيحه( 3)

يف كتاب صالة املسافرين  رواه مسلم يف صحيحهو  ،(1106، رقم:1/294) والعشاء
(، من حديث 703، رقم:1/317وقصرها، ابب: يف جواز اجلمع بني الصالتني يف السَّفر )

 .-م -ابن عمر
 ،(1218قم:ر ، 1/558) --يف كتاب احلج، ابب: حجة النيب  رواه مسلم يف صحيحه( 4)

ى هبا املغرب "...حىت أتى املزدلفة، فصلَّ  :، واحلديث طويل، وفيه--من حديث جابر 
 والعشاء أبذان واحد وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا ..."

تبوك: مدينة قدمية ترجع نشأهتا إىل ما قبل اإلسالم، وكانت من داير قضاعة حتت سلطة  (5)
كم(، توجه 778ز، تبعد عن املدينة مشاال  )الروم، وهى اليوم مدينة من مدن مشال احلجا

. انظر: السرية النبوية البن -- آخر غزواته ييف سنة تسع للهجرة، وه --إليها النيب 
(، وأمساء األمكنة يف اململكة العربية السعودية 2/14(، ومعجم البلدان )4/155هشام )

 (. 59(، ومعجم املعامل اجلغرافية )ص81)ص
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 .(2)ها معهافصالَّ  (1)عجَّل العشاء
 .(3)وأنه مجع بني الظهر والعصر بعرفة يف وقت الظهر

أخري لو خشي من التَّ  (5)(4)أخري فيما ذ ك ر ماقدمي والتَّ ويستثىن من أفضلية التَّ 
 .(6)قدمي أفضلالفوات؛ لبعد املنزل، أو خوف حنو عدو؛ فالتَّ 

                                 
  ل العشاء (( سقط من نسخة )ب(.بعدها عجَّ ( قوله: )) أو 1)
 أن النيب ":وفيه -- من حديث معاذ بن جبل ،(22094 ، رقم:36/413( رواه أمحد )2)

--   كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حىت جيمعها إىل العصر
وكان إذا  ،مجيعا  ث سارى الظهر والعصر يصليهما مجيعا ، وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس صلَّ 

ارحتل قبل املغرب أخر املغرب حىت يصليها مع العشاء، وإذا ارحتل بعد املغرب عجَّل العشاء 
ورواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: اجلمع بني الصالتني  ،ها مع املغرب"فصالَّ 

ني ورواه الرتمذي يف كتاب السَّفر، ابب: ما جاء يف اجلمع ب، (1220، رقم:208ص)
يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، ابب:  ةورواه ابن ماج، (553، رقم:184الصالتني )

ورواه الدارقطين يف كتاب الصالة،  ،(1070، رقم:2/9اجلمع بني الصالتني يف السَّفر )
ورواه البيهقي يف كتاب  ،(1462، رقم:2/241ابب: اجلمع بني الصالتني يف السَّفر )

وصححه  ،وصححه، (5629، رقم:3/238بني الصالتني يف السَّفر )الصالة، ابب: اجلمع 
وأصل احلديث يف مسلم يف كتاب صالة  ،(578، رقم:3/29األلباين يف إرواء الغليل )

من حديث  ،(706، رقم:1/319املسافرين وقصرها، ابب: اجلمع بني الصالتني يف احلضر )
ي غزوة تبوك، فكان يصل    يف -- ، قال: "خرجنا مع رسول هللا--معاذ بن جبل 

 الظهر والعصر مجيعا ، واملغرب والعشاء مجيعا ".
 ،(1218، رقم:1/558) --يف كتاب احلج، ابب: حجة النيب  رواه مسلم يف صحيحه( 3)

ث أذن،  ،حىت إذا زاغت الشمس... "... :، واحلديث طويل، وفيه--من حديث جابر
 العصر، ومل ي صل بينهما شيئا ...".ى ى الظهر، ث أقام فصلَّ ث أقام فصلَّ 

 .(( ما )) يظهر يف األصل:( 4)
 ( قوله: )) ما (( سقط من نسخة )د(.5)
 (.2/97( انظر: أسىن املطالب )6)
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 أ[2/190] تقدميا  أو أتخريا  اقرتنت صالته بكمال خلى (1)وما لو كان إذا مجع
عنه اجلمع اآلخر؛ كاجلماعة, واخللو عن احلدث, وكشف العورة، والقيام يف الفرض، 

 .(3)املقرتن ابلكمال أفضل, فاجلمع (2)والطهر ابملاء/
واء اجلمعني يف حقه؛ ولو كان سائرا  وقتهما، أو انزال  وقتهما، فالذي يتجه است 

 .(4)جح مما ذكر؛ النتفاء املرجح حينئذر حيث ال م
إن سافر من  )بفراق ُسوٍر(اجملوز للقصر واجلمع املذكورين،  السَّفروَيصل ابتداء 

وإن ، (6)/(5)بلد له سور، أو بعضه إن سافر من بلد له بعض سور وهو صوب سفره
فيما مل  ،(10)، وغريه(9)اآليت (8)، ويؤيده كالم األذرعي(7)هتدم كما يؤخذ من إطالقهم
 يكن للبلد صوب سفره سور.

 
 

                                 
 ))مجع (( تكرر يف األصل.  :( قوله1)
 /أ من نسخة )ب(.246( هناية ل 2)
 (.2/622(، والغرر البهية )2/97( انظر: أسىن املطالب )3)
 (.2/567(. والغرر البهية )2/424انظر: هناية املطلب )( 4)
 ( قوله: )) وهو صوب (( تكرر يف نسخة )ج(.5)
 /ب من نسخة )د(.143( هناية ل6)
 (.1/483روضة الطالبني )و (، 4/288اجملموع )و (، 2/208( انظر: العزيز )7)
ل د  سنة سبع وسبعمائة و   ،أمحد بن محدان بن أمحد بن عبدالواحد بن عبدالغين األذرعي: ( هو8)

صنَّف التصانيف و أبذرعات، وقرأ على احلافظني: املزي والذهيب، وأخذ عن ابن النَّقيب، 
الكثرية منها: القوت شرح املنهاج، والغنية أصغر من القوت، والتوسط والفتح بني الروضة 

ء الشافعية الفقها ترمجته: طبقات والشرح، تويف حبلب سنة ثالث ومثانني وسبعمائة. انظر
 .(354، رقم:1/125والدرر الكامنة ) (،678، رقم:2/212بن قاضي شهبة )ال

 (.109انظر: )ص( 9)

   .(2/570( انظر: الغرر البهية )10)
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ذلك ما إذا  (1)وإن قال: وهل للمتهدم حكم العامر؟ فيه نظر، وظاهر أن حملَّ  
 . (3)وغريه ،(2)بقيت تسميته سورا  مع هتدمه، أو تعدد، كما قاله اإلمام

وراءه عمارات، أو احتوى  (4)به, وإن كان ظهره ملصقا  به, أو كان )خاص( 
من البلد خبالف ما كان داخله؛   أل نَّ ما كان خارجه ال ي عد ؛ومزارع (5)على خراب
 . (6)كاألخريين

 .(9()8)به اخلندق (7)وأحلق اجليلي

                                 
 ( قوله: )) حمل (( سقط من نسخة)ب(.1)
عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، إمام احلرمني، أبو املعايل، ابن الشيخ  :هو (2)

و ل د  سنة تسع عشرة وأربعمائة، أخذ الفقه عن والده، واجتهد يف املذهب  ،أيب حممد
مسع احلديث من  ،تويف والده أخذ يدرس مكانه ولـمَّاواخلالف، وشاع امسه واشتهر يف صباه، 

أيب سعيد النضروي، وأجاز له أبو نعيم احلافظ، ومن تصانيفه: هناية املطلب، والده، ومن 
سنة مثان وسبعني وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى  نيسابور يف تويف ،والربهان

 .(367، رقم:1/409(، وطبقات الشافعية لألسنوي )475، رقم:5/162)
 (.3/54املذهب )(، وحبر 2/225( انظر: هناية املطلب )3)
 ( يف نسخة )د(: )) لو كان (( 4)
ر بة,  (5) ران  واجلمع أ خ  دُّ الع م  : ض   ضعيف،خ ر ب  املنزل فهو خ ر اٌب, ويتعدى ابهلمزة والتَّ و اخل راب 

ر بـ ت ه وخ رَّبته. انظر: لسان العرب  (. 1/166) (, واملصباح املنري1/347) فيقال: أ خ 
 .(4/288(، واجملموع )1/483، وروضة الطالبني )(2/298( انظر: التهذيب )6)
شرح آخر أطول  وللتنبيه ،شارح التنبيه ،عبدالعزيز بن عبدالكرمي بن عبدالكايف اجليلي :( هو7)

شاع بني الطلبة أن يف نقله ضعفا ، وكان ابن الرفعة ينقل عنه يف و  منه، وشرح الوجيز،
(، 1184، رقم:8/256ات الشافعية الكربى )يف املطلب. انظر ترمجته: طبقتركه الكفاية، ث 

 (.376، رقم:1/392بن قاضي شهبة )ال الفقهاء الشافعية وطبقات
. انظر لسان العرب  (8) وار  الـم د ن  : الوادي, واخل ن د ق  احل فري: وهو ح فرٌي حول أس  اخل ن د ق 

 (.881ص(, والقاموس احمليط )10/93)
 (.1/451(، ومغين احملتاج )4/127النبيه )( انظر: النقل عنه يف كفاية 9)
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, (1)غريه، كأن مجع بلدين، أو قريتني متقاربتني "خاص"وخرج بقوله من زايدته  
 . (2)فال يشرتط جماوزته؛ بل لكل منهما حكمه

سافر من بلد ال سور له، أو له بعض  (3)إن [ب2/191] )بنيان(بفراق  )أو( 
 .(4)سور وليس هو صوب سفره, وإن كان ظهره ملصقا  به أيضا  

 .(5)أو ختلله خراب أو هنر أو ميدان ليفارق حمل اإلقامة 
يط انه قائما  واختذوه  (6)أما اخلراب بطرف البلد فإن اندرس  أو بقيت بقااي ح 

 .(7)مزارع، أو هجروه ابلتحويط على العامر, فال يشرتط جماوزته؛ أل نَّه ليس موضع إقامة

                                 
 أي مجع السور بني بلدين أو قريتني.( 1)
 (.1/484(، وروضة الطالبني )2/210) ( انظر: العزيز2)
 )) أو ((. :(  يف نسخة )د(3)
 (.1/484(، روضة الطالبني )4/288(، اجملموع )2/209( انظر: العزيز )4)
 (.1/452تاج )، ومغين احملاملصادر السابقة( انظر: 5)
(6)  : , تقول د ر س   املنزل د ر وسا  مبعىن ان د ر س  عفا وخفيت آاثره, ود ر س  األ ثـ ر   :, أيد  ع  من ابب قـ   ان ط م س 

القاموس احمليط و ( , 6/79ي د ر س  د روسا ، ود ر س ته الريح  ت د ر س ه د ر سا ، أ ي: حم ت ه. انظر: لسان العرب )
 ( .1/192) املنرياملصباح ، و (1/545)

 (. 4/288(، واجملموع )1/483(، وروضة الطالبني )2/209( انظر: العزيز )7)
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، (2)بد من مفارقته" يقولون: "ال (1)وإن مل يكن كذلك فالعراقيون واجلويين
؛ أل نَّه (4), وقال األذرعي: "إنه الصحيح األقرب إىل النصوص"(3)وصححه يف اجملموع

  .(5)من البلد عدي  
 .)8(يقوالن: "ال يشرتط مطلقا" (7)والغزايل (6)والبغوي

                                 
أبو حممد عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، شيخ الشافعية،  :( هو1)

اشتغل ابلفقه على أيب الطيب سهل بن حممد الصعلوكي، ث انتقل إىل  ،ووالد إمام احلرمني
إمام  ولده ج عليه خلق كثري منهم:كر القفال املروزي مبرو، والزمه وانتفع به، وخترَّ أيب ب

وله تصانيف كثرية  ،احلرمني، وسهل بن إبراهيم املسيجدي، وعلي بن أمحد املديين، وغريهم
انظر ترمجته: طبقات  تويف سنة مثان وثالثني وأربعمائة. ،غري ذلكو  ،منها: التبصرة، والتذكرة

 .(3/58(، ومرآة اجلنان )160، رقم:264الشافعية للنووي )ص الفقهاء
 (.2/571(، والغرر البهية )1/484( انظر النقل عنهم يف روضة الطالبني )2)
 (. 4/288اجملموع ) (3)
 (.2/77) ( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب4)
 (.2/77) أسىن املطالب: ( انظر5)
ي السنة، كان إماما ، جليال ، ور عا ، زاهدا ، يحم البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد الفراء :( هو6)

بكر الصرييف،  عبدالواحد املليحي، وأيبمن فقيها ، تفقَّه على القاضي احلسني، ومسع احلديث 
ومن مؤلفاته: التهذيب،  ،وروى عنه أبو منصور حممد العطاري، وأبو الفتوح حممد الطائي

سنة ست عشرة ومخسمائة. انظر ترمجته: طبقات  تويف ،رح السنَّة، ومعامل السنَّة، وغريهاوش
 .(177، رقم:1/205افعية لألسنوي )(، وطبقات الش767، رقم:7/75الشافعية الكربى )

و ل د  بطوس سنة مخسني وأربعمائة،  أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزَّايل،هو:  (7)
عن اإلمام والزمه، وجدَّ واجتهد، وأخذ عن أمحد بن حممد الرَّاذكاين، ث سافر إىل أخذ العلم 

جرجان إىل اإلمام أيب نصري اإلمساعيلي، وعلَّق عنه، ث رجع إىل طوس، ومن تصانيفه: 
البسيط، والوسيط، والوجري، جلس للتدريس بعد موت شيخه إمام احلرمني، فدرَّس يف بغداد 

نظر ترمجته: طبقات الشافعية البن الصالح انة مخس ومخسمائة. ودمشق، تويف بطوس س
 الفقهاء (، وطبقات694، رقم:6/191(، وطبقات الشافعية الكربى )70، رقم:1/249)

 .(261، رقم:1/278الشافعية البن قاضي شهبة )
 .(2/244الوسيط )و  ،(2/298التهذيب ) انظر: (8)
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 . (3)/(2): "وهو املوافق للنص"(1)قال الرافعي 
 ؛ أل نَّه ليس موضع إقامة. (4)وجزم به يف املنهاج كأصله

 (5)وال يشرتط جماوزة البساتني, واملزارع املتصلة ابلبلد, وإن كانت حموطة، أو كان
كها يف بعض فصول السنة، كما أفهمه كالم املنهاج وأصله ، (6)فيها دور يسكنها م الَّ

 (8)منعن الرافعي  (7)واعتمده يف اجملموع؛ حيث قال بعد نقله ما يف الروضة كالشرحني
 "وفيه نظر ومل يتعرض له اجلمهور والظاهر أنه ال :(9)اشرتاط اجملاوزة يف األخرية

 .(11)من البلد" انتهى (10)يشرتط جماوزهتما؛ أل نَّ ذلك ال جيعلهما/ [أ2/192]
 
 
 

                                 
تفقَّه على والده، ومسع  ،عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي بن الفضل القزويين الرَّافعي :( هو1)

احلديث من مجاعة منهم: اخلطيب أبو نصر، واحلافظ أبو العالء، وروى عنه زكي الدين 
ومن تصانيفه: العزيز شرح الوجيز، واحملرر،  ،املنذري، وأبو الثناء حممود الطاووسي، وغريمها

تويف بقزوين سنة ثالث وعشرين وستمائة. انظر ترمجته: طبقات  ،سند، وغري ذلكح املر وش
، 2/814(، وطبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري )1192، رقم:8/281الشافعية الكربى )

، 1/393(، وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )4/56(، ومرآة اجلنان )918رقم:
 .(377رقم:

 (.2/209( انظر: العزيز )2)
 /ب من نسخة )ج(.150( هناية ل3)
 (.44)ص الطالبني نهاجم(، و 1/250احملرر ) (4)
 )) كان(( سقط من نسخة )د(.( قوله: 5)
 (.44(، ومنهاج الطالبني )ص 1/250( احملرر )6)
 .( أي الشرح الكبري والشرح الصغري للرافعي7)
 ( قوله: )) من (( سقط من نسخة )د(.8)
 (.1/484وروضة الطالبني ) ،(2/209)( العزيز 9)
 /ب من نسخة )ب(2462( هناية ل10)
 (. 4/288اجملموع ) :( انظر11)
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 .(2): "وبه الفتوى"(1)قال األسنوي
والقريتان املتصلتان كالقرية، خبالف ما لو انفصلتا ولو يسريا ، فإنه ال يشرتط  

 .(3)جماوزة األخرى
جمتمعة، إن سافر من خيام ، وهي: بيوت (4)-بكسر احلاء- )ِحلٍَّة(بفراق  )أو( 

ماد افقها كمعاطن اإلبل ومطرح الرَّ ومفارقة مر  -وإن تفرقت- فارقتهابد من م حي, فال
ن يتسعا حبيث ال خيتصَّان أوحنوها، كاملاء واحملتطب، إال  (5)اديالصبيان والنَّ وملعب 

 .(6)ه من مجلة مواضع اإلقامة؛ فتعترب مفارقتهازلني؛ أل نَّ ذلك كلابلنَّ 
الذي جيتمعون فيه للسَّم ر، واستعارة بعضهم من  (7)اديالنَّ  واحتاد احللة ابحتاد

 . (8)بعض

                                 
يف بن علي بن إبراهيم القرشي األسنوي، و ل د   عبدالرحيم بن احلسن بن علي بن عمر: ( هو1)

سنة أربع وسبعمائة، وقدم القاهرة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة، وأخذ الفقه عن 
ث احلسبة، ث تركها وتصدى  ،والقونوي، وغريهم، ويل وكالة بيت املال السنباطي، والسبكي،

صنيف، فصنَّف التصانيف النافعة كاملهمات، وطبقات الفقهاء، وكايف احملتاج شرح للتَّ 
تويف سنة اثنتني وسبعني  ،خترَّج به خلق كثري، وأكثر علماء الداير املصرية طلبتهو املنهاج، 

(، 646، رقم:2/171البن قاضي شهبة ) الشافعية الفقهاءئة. انظر ترمجته: طبقات وسبعما
لبدر الطالع وا(، 200(، وهبجة الناظرين )ص2386، رقم:2/354والدرر الكامنة )

 (.235، رقم:1/352)
 (.3/350( انظر: املهمات )2)
ضة الطالبني (، ورو 2/457(، والبيان )2/299(، والتهذيب )3/54( انظر: حبر املذهب )3)

 (.1/452(، ومغين احملتاج )3/189(، واجملموع )1/484)
وتطلق على البيوت جمازا  تسمية للمحل   ابسم احلال، واجلمع  ،احل لَّة : ابلكسر القوم النازلون (4)

ل ٌل أيضا . انظر: لسان العرب ) الٌل ابلكسر وح   (.1/148(، واملصباح املنري )11/163ح 
جملس القوم وم ت ح دَّث هم, واجلمع أ ن د ي ة, ومنهم من يقول هذه أمساء للقوم حال النَّاد ي :هو  (5)

 (.2/598(, واملصباح املنري )15/315اجتماعهم. انظر: لسان العرب )
 (.4/289(، واجملموع )1/485(، وروضة الطالبني )2/300( انظر: التهذيب )6)
 . ادي (((  يف نسخة )ب(: )) واحتاد احللة والنَّ 7)
 (.4/289(، واجملموع )1/485(، وروضة الطالبني )2/211( انظر: العزيز)8)
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 .(2)فيما مرَّ  (1)واحللتان كالقريتني
إن كان انزال  بواٍد وسافر يف عرضه، وكانت  )عرض واٍد اعتدل(بفراق  )أو( 

، فإن كانت يف بعضه اشرتط مفارقتها فقط، كما نقله ابن (3)البيوت يف مجيع عرضه
 .(5)عن األصحاب (4)الصباغ
إال أبن  (6)أي: موضع هبوط اعتدل، فال يرتخص من سافر من ربوة )كمهبط( 
 (8)صعود اعتدل، فال يرتخص من سافر من وهدة (7)أي: موضع )ومصعد(نها، يهبط م

 .(9)منها، وخرج بتقييده من زايدته هذه الثالثة ابالعتدال [ب2/193] ن صعدإإال 
 

                                 
 (. 2/574(، والغرر البهية )1/485(، وروضة الطالبني )2/211( انظر: العزيز)1)
 (.111انظر: )ص( 2)

 (.1/484(، وروضة الطالبني )2/210) ( انظر: العزيز3)
عبدالسيد بن حممد بن عبدالواحد بن حممد بن أمحد بن جعفر، أبو نصر ابن الصباغ  :( هو4)

البغدادي، و ل د  سنة أربعمائة، وأخذ عن القاضي أيب الطيب الطَّربي، ورجح يف املذهب على 
نا ، ومن تصانيفه: الشامل، والعمدة يف أصول الفقه، الشيخ أيب إسحاق، وكان ور عا ، دي   

تويف سنة سبع وسبعني وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات  ،وغريها ،السائل، والفتاوىوكفاية 
، 2/130(، وطبقات الشافعية لألسنوي )464، رقم:5/122الشافعية الكربى )

 .(726رقم:
 .، بتحقيق الطالب: فهد املخلفي(254( انظر: الشامل يف فروع الشافعية )ص5)
وَّا  ور ابء  زاد ومنا, وأ ر بـ ي ته من َّيته, ور اب  يـ ر ب و من ابب عال إذا نشأ, والرُّبـ و ة : ر اب الشيء  يـ ر ب و ر بـ  ربوة:  (6)

(, واملصباح املنري 14/304املكان املرتفع واألكثر بضم الراء. انظر: لسان العرب )
(1/217.) 

 (  يف نسخة )ج(: ))مع((.7)
ة  وهدة:  (8) د  د  يكون امسا  للحفرة,  الو ه  املطمئنُّ من األ رض, واملكان املنخفض, كأ نه حفرة, والو ه 

ٌد وو هاٌد. انظر: لسان العرب )  (.327القاموس احمليط ص)و (, 3/470واجلمع أ وه ٌد وو ه 
 (.4/289(، واجملموع )1/485(، وروضة الطالبني )2/211( انظر: العزيز)9)
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من منزله، أو من حلة هو  عدها فالشرط أن يفارق منها ما ي  أما إذا أفرطت سعت 
 .(1)منها، كما لو سافر يف طول الوادي

وهدة، اشرتط أن يفارق بقعة رحله اليت هو  (2)ومن كان بربية ال ربوة فيها، وال 
 . (3)نسب إليهتفيها و 

السفينة أو الزورق إليها، قاله  يابلبلد جر  هويعترب يف سفر البحر املتصل ساحل
 .(6)وغريه (5)، وأقرَّه ابن الرفعة(4)البغوي

نفسه يف اخلراب أن سري البحر خيالف سري  (8)البغوي[] عن (7)وظاهر مع ما مرَّ  
املسافر فيه مسافرا  إال بعد ركوب السفينة أو الزورق،  لرب؛ وكأنه أل نَّ العرف ال يعدا

يعده  (10)، وإن ألصق ظهره به كما مرَّ (9)خبالفه يف الرب؛ فإنه مبجرد جماوزة العمران/
 . (11)مسافرا  

                                 
 (. 4/289(، واجملموع )1/485ضة الطالبني )(، ورو 2/210( انظر: العزيز)1)
 ( قوله: )) ال (( سقط من نسخة )ج(.2)
 (.4/289(، واجملموع )1/484(، وروضة الطالبني )2/211( انظر: العزيز)3)
 (.2/300( انظر: التهذيب )4)
صر و ل د  مب ،أمحد بن حممد بن علي بن مرَّبع بن حازم األنصاري، املعروف اببن الرفعة :( هو5)

سنة مخس وأربعني وستمائة، ومسع احلديث من أيب احلسن الصواف، وعبدالرحيم الدمريي، 
س  التزمنتيني، وويل حسبة مصر، ودرَّ ريه على الشيخني: السديد األرمي، والظهوتفقَّ 

فني العظيمني املشهورين: الكفاية شرح التنبيه، نَّ ابلـم ع ز  ية، وانب يف القضاء، وصنَّف املص
تويف سنة عشر وسبعمائة.  ،يف شرح الوسيط، أخذ عنه تقي الدين السبكي وغريه واملطلب

(، وطبقات 1040، رقم:2/948انظر: ترمجته: طبقات الفقهاء الشافعيني البن كثري )
 (.70، رقم:1/115(، والبدر الطالع )500، رقم:2/8الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.2/574(،  والغرر البهية )2/79وأسىن املطالب )(، 4/131( انظر: كفاية النبيه )6)
 (.108انظر: )ص( 7)

 سقط من األصل. (8)
 /أ من نسخة )د(.144( هناية ل9)
 (.99انظر )ص( 10)

 (.1/452(، ومغين احملتاج )2/79(، وأسىن املطالب )2/300( انظر: التهذيب )11)
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، كما أنه ال أثر جملرد نيَّة اإلقامة حيث  السَّفروع ل م  من كالمه أنه ال أثر جملرد نيَّة 
أبهنما  ردودم (2)يف مال التجارة (1)ق الرافعي بينهما أبن اإلقامة كالقنيةر  ف  كان سائرا ، فـ  

 .(3)مستواين فال حاجة لفارق
، وإن )يف الوقت(سفره ، إن كان ر  ك  وإمنا جيوز له القصر واجلمع بفراق ما ذ   

 .(4)مضى منه قدر الفرض
؛ أبن (5)د مضي قدره، فإهنا تقضي كما مرَّ بع [أ2/194] احليض وءوفارق طر  

فكأهنا أدركت كل  (6)احليض مانع فإذا طرأ احنصر وقت اإلمكان يف حقها فيما أدركته/
الوقت، وأبن أتثريه إمنا هو يف اإلسقاط الكلي، وهو مع إدراك وقت الوجوب بعيد، 

 .(7)فيهما السَّفرخبالف 

                                 
ت ين اق ت ناء, وهوالقنية: تقول  (1) ه فتغل عليه سان لنفسه ال للبيع؛ ليستغلَّ نيتخذه اإلما  اقـ ت ىن  يـ ق 

ا  له ال للت  جارة. ،ويبقى له أصلها لسان  انظر: تقول ق ىن  الشَّيء  واقتناه، إذا كان ذلك م ع دَّ
ي ـافعــريب ألفاظ الشـر يف غـزاهـال، و (1326(, والقاموس احمليط )ص 15/202العرب )

 .(109)ص 
 (.2/208)( انظر: العزيز 2)
 (.1/453( انظر: مغين احملتاج )3)
(، 4/307اجملموع )و (، 2/226(، والعزيز )2/473(، والبيان )2/376( انظر: احلاوي الكبري )4)

 (.1/451(، ومغين احملتاج )1/492روضة الطالبني )و 
 (.ب344/ل1( انظر: )5)
 /أ من نسخة )ب(247( هناية ل6)
(، وروضة الطالبني 2/226(، والعزيز)2/310والتهذيب )(، 2/438املطلب ) ( انظر: هناية7)

 (.2/578(، والغرر البهية )4/307(، واجملموع )1/493)
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 (2)تقدميا   (1)يف القصر دون اجلمع؛ لعدم تصور ذلك فيه؛ إذ ال يتصور )وكفى( 
ذلك، خالفا  ملن  الثَّانيةوقد بقي من وقت األوىل ركعة، وال أتخريا  وقد بقي من وقت 

قدر سافر وقد بقي من وقت الصالة اليت يريد قصرها بعد فراق ما ذكر ) (3)وه م  فيه إن
رخصة؛  (4)ر؛ لكوهنا حينئذ أداء، وال نظر حلرمة أتخريها إىل ذلك، وإن كان القصركعة(

 .(5)، فهو كالعاصي يف سفره ال بسفرهالسَّفرأخري ال أل نَّ املعصية هي التَّ 
ح هبذا وإن أغىن ؛ لكوهنا فائتة حضر، وصرَّ (8)فال قصر (7)إذا بقي دون ]الركعة[ (6)أما 

 عنه قوله السابق.
حذرا  من توهم أن املراد ابلفوات هنا غري الفوات الذي خيرج  ؛(9)ال إن فات حبضر

 الصالة عن كوهنا أداء. 
أي: مع قصد مكان  )بقصد(، حال كونه كائنا  ر  ك  وله القصر واجلمع بفراق ما ذ  

 وإن مل ،(12)((11)ُرد(ــة بُ ـعــ)أربة ــافـمس[ب2/195]و علىـ، وه(10)رهــفــداء سـتـنه يف ابعيَّ 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: )) ال يتصور بعدها ((.    1)
 ((  طمس يف نسخة )د(.  ( قوله: )) يتصور تقدميا  2)
 ( قوله: )) فيه إن (( طمس يف نسخة )د(.  3)
 ((.   الوقت كانوإن  ( يف نسخة )د(:))4)
(، 1/238(، وإخالص الناوي )2/1183(، واإلسعاد )1/493( انظر: روضة الطالبني )5)

 (.1/451ومغين احملتاج )
 ( قوله: )) أما (( سقط من نسخة )ب(.   6)
 سقط من األصل.   (7)
 (. 1/493( انظر: روضة الطالبني )8)
 املصدر السابق.( انظر: 9)
 (.4/279(، واجملموع )1/490) روضة الطالبني :( انظر10)
وهي اثنا عشر ميال  أبميال الطريق,  ،استعمل يف املسافة اليت يقطعها ث َّ الرب ي د : الرسول,  (11)

وهي أربعة فراسخ, وأ ربعة برد تساوي: مثانية وأ ربعون ميال  ابأل ميال اهلامشية اليت يف طريق 
كم= 20.160×4سافة القصر: )كم، فتكون م  20.16، والربيد الواحد يعادل: مكة

واملقادير الشرعية ، (1/43) (, واملصباح املنري3/86) . انظر: لسان العربكم(  80.640
 (.301واألحكام الفقهية املتعلقة هبا )ص

 (. 4/279(، واجملموع )1/483(، وروضة الطالبني )2/296( انظر: التهذيب )12)
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يصله، أبن رجع من أثناء الطريق؛ وحينئذ فال يقضي ما قصره أو مجعه؛ لوجود  
 (4)أن ابين عمر ؛ وذلك ملا صحَّ (3)ما ذكر (2)]قصد[ عند الرتخص، وهو (1)الشرط/
 .(7)ومثله إمنا يفعل عن توقيف، (6)كاان يقصران، ويفطران يف ذلك  -(5)-وعباس

 
 
 

                                 
 /أ من نسخة )ج(.151( هناية ل1)
 ( يف األصل ))قصة ((.   2)
 (.1/459(، ومغين احملتاج )2/211( انظر: العزيز )3)
و ل د  قبل البعثة  ،بن اخلطاب بن نفيل بن عبدالع زى القرشي العدوي عبدهللا بن عمر :( هو4)

من  ،ببدر فاستصغره، ث أب حد فكذلك، ث ابخلندق فأجازه --ع ر ض  على النيب  ،بسنة
، وكان شديد التَّحر  ي --، وكان كثري االت  باع آلاثر رسول هللا -- املكثرين عن النيب

تويف سنة ثالث وسبعني. انظر  ،واالحتياط يف الفتوى، وكان من أعلم الصحابة مبناسك احلج
  (.4852، رقم:4/155(، واإلصابة )1612رقم: 3/950ترمجته: االستيعاب )

وحرب األمة،  ،-- عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب القرشي اهلامشي، ابن عم النيب :( هو5)
فسري فسري، أخذ عنه التَّ كان عاملا  ابلفقه والتَّ   ،وترمجان القرآن، و ل د  قبل اهلجرة بثالث سنني

تويف ابلطائف سنة مثان وستني. ، ابعني منهم: عكرمة، وعطاء، وجماهد، وغريهمأكابر التَّ 
(، 3037، رقم:3/291(، وأسد الغابة )1588، رقم:3/933ترمجته: االستيعاب ) رانظ

 (.4799، رقم:4/121واإلصابة )
ورواه  ،(1/291( أخرجه البخاري تعليقا  يف كتاب تقصري الصالة، ابب: يف كم يقصر الصالة)6)

، 3/204البيهقي يف كتاب الصالة، ابب: السَّفر الذي تقصر يف مثله الصالة )
    (، وقال احلافظ ابن 4/276اجملموع )، انظر: صحح النووي إسناده، (5498رقم:

حجر:"وصله ابن املنذر من رواية يزيد بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رابح ابللفظ 
، 3/17(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )3/464فتح الباري ) ، انظر:املذكور"

 (.568رقم:
(، 976)ص ، بتحقيق الطالب:حممد حسنعنه يف كايف احملتاجقاله اخلطايب، انظر النقل  (7)

 (.1/456ومغين احملتاج )
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ستة عشر فرسخا ،  (2)مثانية وأربعون ميال  هامشية، وابلفراسخ (1)وهي ابألميال 
وابلزمن مسرية يومني، أو ليلتني، أو ليلة ويوم معتدلني مع املعتاد من النزول واالسرتاحة 

 .(4)األثقال، ودبيب األقدام (3)واألكل وحنوها، وذلك مرحلتان بسري
 .(6): ثالثة أقدام، وستة آالف ذراع(5)وامليل: أربعة آالف خطوة، واخلطوة 

                                 
يال (1) ر  منته ى مدَّ البصر من األرض,  ل : بكسر امليم اسم ملسافة معلومة, وهوـم  عند العرب ق د 

يال وم يول, وإمنا أضيف إىل بين هاشم فقيل  اهل امش  يُّ؛ أل نَّ بين هاشم حدَّدوه  الـم يلواجلمع أ م 
معرتض ات, واإلصبع  الف ذراع, والذراع أربع وعشرون إصبعا  آيل هنا ستة م  ـوأعلموه, وال

،  وحيث ست شعريات معرتضات, وابملراحل تساوي مرحلتان بسري األثقال ودبيب األقدام
كم(. انظر:   80.640كم=   1.680× 48كم فإن مسافة القصر تكون )  1.680أن امليل= 

 (,588/ 2واملصباح املنري)، (81حترير ألفاظ التنبيه )صو  (,635/ 11لسان العرب )
 (. 301واملقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا )ص

الف ر س خ : هو السُّكون  والراحة , والفرسخ من املسافة املعلومة يف األ رض مأخوذ منه, ومنه  (2)
ق, مسي بذلك؛ أل نَّ صاحبه إ ذا مشى قعد، واسرتاح من ذلك, وهو ثالثة  أمياٍل فـ ر س خ  الطَّري

كم(، أي أن   5.040كم=   1.680×3أميال، أي يساوي ) 3، وحيث أن الفرسخ = هامش  يَّة
(, والقاموس احمليط 3/44انظر: لسان العرب ) كم(.80.640كم=  5.040× 16)

دير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا واملقا (,2/558واملصباح املنري )، (257)ص
 (.301)ص

 ( قوله: )) بسري (( سقط من نسخة )ب(.   3)
وعجالة احملتاج  (،4/275(،  واجملموع )1/489(، وروضة الطالبني )2/219( انظر: العزيز )4)

 (.1/456ومغين احملتاج )(، 1/347)
لني, ومجع املفتوح خ ط و اٍت على لفظه، ج  الر   اخل ط و ة : ابلضم وابلفتح، وابلضم هي: ما بني  (5)

انظر: سم.  60وتقدر اخل ط وة الواحدة عند معتديل اهليئة بـ:  ومجع املضموم خ طى وخ ط و ات,
 (.198(, واملقادير الشرعية )ص6/2328(, والصحاح )7/206هتذيب اللغة )

  والصحيح أن يقول: )وابلذراع ستة آالف ذراع(.( 6)
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شعريات  (2)وعشرون أصبعا  معرتضات، واألصبع: ست: أربعة (1)والذراع
 .(5)(4)(3)و نوالشعرية: ست شعرات من شعر الرب  ذ   ،معتدالت معرتضات

يف رؤوس  (8)، كما وقع للنووي(7)امليل وامليالن (6)، ال تقريبا  حىت يغتفر)حتديداً( 
 ى ـلـر عـصـقـوأل نَّ ال ،-(11)-ابة ـحـصـال عن الـيـدير ابألمـقـبوت التـثــ؛ ل(10)(9)سائلـامل

                                 
لكنها من اإلنسان من طرف الـم ر ف ق  إىل طرف اإل ص ب ع  ،الذ  ر اع  ابلكسر: اليد من كل حيوان (1)

(, واملصباح 8/93انظر: لسان العرب ) . (سم تقريبا  48) :مقياس لألطوال مبقدار ،الوسطى
ية (، واملكاييل واألوزان والنقود العرب88، واملكاييل واألوزان اإلسالمية )ص(1/716املنري )

 (.198واملقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا )ص (،15)ص
 قوله: )) ست (( سقط من نسخة )ب(. (2)
 سقط من نسخة )ب(.   (الرب  ذ و ن( ( قوله: )) من شعر3)
لذَّال  الرب  ذ و ن :  (4) ، ع ج م ة  الـم  اب  ابَّة  م ن  اخل ي ل  ى و ر مبَّ ا نثالذَّك ر  واأل: يـ ق ع  ع ل ى ريل ابن األنبااقالدَّ

ن ٌة،  نثىق ال وا يف  األ : م ا ك ان  م ن  غ ري   ن تاج ب ر ذ و  . انظر: لسان العرب عريبو الرب  اذ ين  م ن  اخل ي ل 
  (.1/41واملصباح املنري ) (،13/51)

البهية والغرر  (،2/85(، وأسىن املطالب )1/489(، وروضة الطالبني )2/219( انظر: العزيز )5)
 (.1/456(، ومغين احملتاج )1/362(، وبداية احملتاج )2/579)

 ( يف نسخة )ب(: )) اليغتفر ((  .   6)
 .(4/275اجملموع ) انظر: (7)
ي بن حسن النووي، و ل د  ببلدة نوى، سنة إحدى وثالثني بن شرف بن مر    َيىي :( هو8)

الدين  الدين اإلربلي، وعز والشيخ كمالوستمائة، تفقَّه على كمال الدين إسحاق املغريب، 
اإلربلي، صنَّف التصانيف الكثرية منها: الروضة، واملنهاج، واملناسك، وشرح املهذب، وغري 

الدين بن العطَّار، واحلافظ أبو  وروى عنه مجاعة منهم: نور الدين الدَّاراين، وعالء ،ذلك
ترمجته: طبقات الفقهاء ر انظ ني وستمائة.بعتويف سنة ست وس ،ي وغريهماحلجاج املز   

، 8/395(، وطبقات الشافعية الكربى )1008، رقم:2/909الشافعيني البن كثري )
 .(1130، رقم:539(، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص1288رقم:

 ( قوله: )) كما وقع للنووي يف رؤوس (( طمس يف نسخة )ب(.   9)
 (.233رؤوس املسائل )ص (10)
 (.2/581(، والغرر البهية )4/275(، واجملموع )3/52( انظر: حبر املذهب )11)
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 .(2)فيحتاط فيه بتحقق تقدير املسافة (1)خالف األصل
لو ش كَّ   ه، ومن ث َّ ؛ بل يكفي ظنَّ (3)حديدال يشرتط تيقن التَّ  [أ2/196] نعم 

، وقوله (5)ظهر له أنه القدر املعترب ترخص، وإال فال (4)يف طول سفره اجتهد؛ فإن/
 من زايدته. "حتديدا  "

واملسافة يف البحر كالرب، فيرتخص وإن قطع املسافة فيه يف ساعة، كما لو قطعها  
 .(6)يف الرب يف نصف يوم

 ،وجندي ،وزوجة ،كعبد  ؛)لتابع(أي: املسافة املذكورة ال قبله ابلنسبة  سريها( دَ عْ )أو بَـ  
(وأسري سائر بسري متبوعه لكنه  يف مقصد ذلك املتبوع، الذي هو السيد أو الزوج أو  )َشكَّ

؛ النتفاء شرط (8)هل هو طويل أو قصري، فال يرتخص قبل جماوزة املسافة (7)األمري أو الكفار
؛ (9)الطويل، خبالف ما إذا جاوزها فإنه يقصر وإن مل يقصر املتبوع السَّفرالرتخص وهو حتقق 

من أن طالب الغرمي أو حنوه إذا مل يعرف مكانه ال  (10)لتبني طول سفره، وال ينافيه ما أييت
 .(11)يقصر وإن طال سفره؛ أل نَّ املسافة هنا معلومة يف اجلملة؛ إذ املتبوع يعلمها، خبالفها ث َّ 

 .(12)فله القصر ،حلتنير وكان على م ،أما إذا عرف املقصد 

                                 
 ( قوله: )) القصر على خالف األصل (( طمس يف نسخة )ب(.  1)
 (.1/456(، ومغين احملتاج )2/581(،  والغرر البهية )4/275( انظر: اجملموع )2)
 حديد(( طمس يف نسخة )ب(.   ( قوله: )) تيقن التَّ 3)
 /ب من نسخة )ب(.247( هناية ل4)
 (.1/456(، ومغين احملتاج )1/489( انظر: روضة الطالبني )5)
(، 1/489(، وروضة الطالبني )2/240(، والعزيز )2/448(، والبيان )2/370( انظر: األم )6)

 (.1/456ومغين احملتاج ) (،4/275واجملموع )
 .أي إذا اختطف الكفاراألسري املسلم فال يرتخص برخص السفر إذا مل يعرف مقصدهم( 7)
وعجالة احملتاج  (4/280(، واجملموع )2/221(، والعزيز)2/302( انظر: التهذيب )8)

(1/348.) 
 (.1/458(، ومغين احملتاج )1/490روضة الطالبني )و (، 4/280( انظر: اجملموع )9)
 (.122( انظر: )ص10)
 .(2/584) (، والغرر البهية4/280اجملموع )، و (1/490( انظر: روضة الطالبني )11)
 .(1/490(، وروضة الطالبني )2/221(،  والعزيز )2/302انظر: التهذيب )( 12)
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اهلرب إن وجد فرصة، ابع أبقسامه املذكورة، أن سفره طويل، ونوى ولو ع ل م  التَّ  
 .(3)ترخص مع متبوعه بعد مرحلتني ال قبلهما[ب2/197]،(2)واإلابق (1)ولو مع النشوز

، (4)تبعا  ملا يف اجملموع وغريه ،وال أثر للنية؛ لقطعه مسافة القصر، وهذا من زايدته
 اعتبار قصد املسافة ابتداء. (5)قيَّد به إطالق أصله

القصر مل تعترب نيته، نعم إن نوى  (6)وأفاد كالمه أن التابع لو نوى مسافة/ 
، واستشكل بقوهلم: لو نوى التابع حىت اجلندي اإلقامة, ومل ينوها (7)اجلندي ذلك قصر

 لعدم استقالله، فنيته كالعدم.  ؛املتبوع قصر
أرادوا به: املثبت وأجيب أبهنم حيث اعتربوا نيته أرادوا به: املتطوع، وحيث ألغوها 

 .(9)أبنه حتت قهر األمري كالزوجة، خبالف غريه ؛، وفارق املثبت غريه(8)يف الديوان
 . (11)، فيأيت فيه ما تقرر، وما سيأيت(10)ه اتبع لهواألوجه أن الصيب مع ولي    

                                 
ز  والنَّش ز  املْت    (1) النشوز: ن ش ز  النون والشني والزاء أصٌل صحيح يدلُّ على ارتفاع وعلو, والن  ش 

 املرتفع  من األ رض, ون ش ز ت  املرأة عصت زوجها، وامتنعت عليه, والنُّش وز  يكون بني الزوجني
(, ولسان العرب 5/430وهو: كراهة كل واحد منهما صاحبه. انظر: معجم مقاييس اللغة )

 (2/605(, واملصباح املنري )5/417)
ق   ابلكسر اسم منه  (2) اإلابق: األ ب ق  هروب العبد من سيده من غري خوف وال كد   عمل، واإل اب 

ق مثل كافر  فهو ولسان العرب  (,4/1445الصحاح )وكفَّار. انظر: آبق، واجلمع أ ابَّ
 (.1/2(, واملصباح املنري )10/3)

 (.1/457(، ومغين احملتاج )4/280(، واجملموع )1/491( انظر: روضة الطالبني )3)
 (.2/89(، وأسىن املطالب )4/280( اجملموع )4)
 (.185( انظر: احلاوي الصغري )ص 5)
 /ب من نسخة )د(.144( هناية ل6)
(، واملهمات 4/280(، واجملموع )1491(، وروضة الطالبني )2/302التهذيب )( انظر: 7)

 (.2/583(، والغرر البهية )1/364(، وبداية احملتاج )3/351)
 .ت طاعته، خبالف املتطوع فإنه أمري  نفسهألن اجليش إذا بعثه اإلمام وأمَّر أمريا  عليه وجب( 8)

 (.1/458(، ومغين احملتاج )2/583)البهية  (، والغرر3/356( انظر: املهمات )9)
 (.3/369( انظر املهمات )10)
 أي: من أحكام السفر. ( 11)
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فقط، فلو قصد مكاان  على  )ذهاابً(وتشرتط يف املسافة املذكورة أن تكون 
حلتني ر أن ال يقيم فيه مل يقصر ذهااب  وال إاياب ، وإن انلته مشقة مبنية  (2)(1)حلةر م

 (6)وج دَّة (5)ر املسافة بعسفانقدَّ  -م - (4)ابن عباس[ ]أنَّ  ؛ ملا صحَّ (3)متواليتني
، فاعترب الذهاب وحده؛ وأل نَّ ذلك ال يسمى سفرا  (8)عرفة[أ2/198]دون  (7)والطائف

 . (10)االتباع، والغالب يف الرخص (9)طويال  
                                 

/ب، بعد 3ه يف نسخة )ج( إىل لر  وتغليبا  للحضر (( أخَّ  -إىل قوله-حلة ر ( قوله: )) على م1)
 .))يف غري مكة ومىن (( :قوله

 (.1/222انظر: املصباح املنري ) واجلمع مراحل. ،املسافة اليت يقطعها املسافر يف حنو يومأي:  (2)

 (. 4/275(، واجملموع )1/490(، وروضة الطالبني )2/220( انظر: العزيز )3)
 و)د(.سقط من األصل و)ب( (4)
ـــف ان: بلـــدة علـــى بعـــد ) (5) مشـــاال ، علـــى اجلـــادَّة إىل املدينـــة املنـــورة،  املكرمـــة كـــم( مـــن مكـــة80ع س 

يف الســــنة  (، واملعــــامل األثــــرية4/121فيهــــا. انظــــر: معجــــم البلـــدان )بــــذلك؛ لتعســــف الســـيل مسيـــت 
 (. 191)ص والسرية

ج دَّة: بضم اجليم مبعىن الطريق، وهنا املدينة املشهورة على البحر األمحر، تبعد عن مكة من  (6)
كم(. انظر: 420من جهة الشمال ) املنورة كم( وتبعد عن املدينة73جهة الغرب مسافة )

 ( .88(، واملعامل األثرية يف السنة والسرية )ص 2/114ن )معجم البلدا
الطائف: مدينة كانت تسمى قدمي ا و جَّ، تقع شرق مكة املكرمة مع م يل قليل إىل اجلنوب،  (7)

، واقعة على ظهر جبل غ ز وان، وهبا عقبة، وهى بالد ثقيف. انظر: كم(99)على مسافة 
 .(170ثرية يف السنة والسرية )ص(، واملعامل األ222معجم معامل احلجاز )ص

(، ورواه عبدالرزاق، ابب: يف كم يقصر الصالة؟ 1/327( رواه الشافعي يف مسنده )8)
 (، ورواه ابن أيب شيبة كتاب الصلوات يف مسري كم يقصر الصالة؟4297، رقم:2/524)
 ورواه البيهقي يف كتاب الصالة، ابب: السَّفر الذي ال تقصر يف ،(8140رقم: 2/202)

صحح النووي رواية الشافعي  ،-م -ابن عباس عن ،(5500، رقم:3/204مثله الصالة )
 التلخيص انظر: ،(، وصحح ابن حجر رواية الشافعي4/277اجملموع )، انظر: والبيهقي

 انظر: ،وصحح األلباين رواية الشافعي ورواية ابن أيب شيبة ،(702، رقم:3/968)احلبري 
 (.565، رقم:3/14إرواء الغليل )

 (. 4/275(، واجملموع )1/490(، وروضة الطالبني )2/220( انظر: العزيز )9)
 (.2/585الغرر البهية ) انظر: (10)
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وهو: من ال يدري أين يتوجه، فال  (3)، اهلائم(2)هيـَّن  ع  (1)وخرج بقويل أوال /
لغري غرض  لسَّفر؛ أل نَّ سفره معصية؛ إذ إتعاب النفس اب(5)وإن طال تردده (4)يرتخص

 .(6)حرام، كما نقله الشيخان وأقراه
أو آبق أو حنوه إن وجده رجع، فال  (7)ومن سافر لغرض من طلب غرمي 

 .(8)يرتخص, وإن طال سفره كاهلائم؛ إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر
، ال (10)جيده قبل مرحلتني، أو قصد اهلائم سفرمها، قصر فيهما (9)فإن علم أنه ال 

 .(11)فيما زاد عليهما؛ إذ ليس له بعدمها مقصد معلوم
طريق  )عن(إليها  )ال بعدول(املسافة املذكورة،  وإمنا يرتخص املسافر بقصد

ده طريقان؛ أحدمها قصري، فال يرتخص إذا عدل عنه إىل  )قصري( فيما إذا كان ملقص 
أو لغرض القصر، كما لو سلك القصري وطوله ابلذهاب ميينا   ،)بال غرض(الطويل 

 . (12)ومشاال  

                                 
 /أ من نسخة )ب(.248( هناية ل1)
 أي عنيَّ مقصد سفره عند ابتداء السفر.( 2)

 مسلوكا   أي: خرج على وجهه ال يدري أين يتوجه فهو ه ائ ٌم إن سلك طريقا   ه ام  ي ه يم   اهلائم: (3)
. انظر: هتذيب اللغة ) (, والقاموس 6/247وال يدري أين يذهب, ورجل هائم وهيوم: م ت ح ري  

 .(645/ 2واملصباح املنري ) ،(1172احمليط )ص
 ( يف نسخة )ب(: ))فال يرتخص له ((.   4)
 (،4/280(، واجملموع )2/300)( انظر: التهذيب 5)
 (.4/287(، واجملموع )2/207( انظر: العزيز )6)
ي ن   ،غ ر م  ي غر م  غ ر ما  وغ رامة ، وأغر م ه وغ رَّم هغرمي:  (7) غ ر مي  لو ا ،ور ج ٌل غارٌم: ع ل ي ه  د ي نٌ  ،والغ ر م : الدَّ

ي ن  أ ي ض ا و ه و  الـ ب  الدَّ ه   ؛أخ وٌذ م ن  ذ ل ك  ص م  م  اخلم د ين  و ص اح  ه  ع ل ى خ ص م  أل  نَّه  ي ص ري  ِب  حل  اح 
ز م  (. 2/446(، واملصباح املنري )2/436لسان العرب ) :انظر .غ ر م اءا ، واجلمع م ال 

  .(4/279(، واجملموع )2/221(، والعزيز )2/450(، والبيان )2/300انظر: التهذيب ) (8)
 )د(.   ( قوله ))ال (( سقط من نسخة9)
 (.4/279(، واجملموع )2/221(، والعزيز )2/300( انظر: التهذيب )10)
 (.1/457( نقله عن الزركشي يف مغين احملتاج )11)
 (.1/458(، ومغين احملتاج )4/279( واجملموع )1/491( انظر: وروضة الطالبني )12)
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 . (2)أو عيادة، ترخص، أو زايرة، (1)فإن كان له غرض صحيح كسهولة، أو أمن
  .[ب2/199] خبالف سفره جملرد رؤية البالد، كما أييت ،(4()3)وكذا التنزه

ويفرق أبن التنـزه غرض صحيح، يقصد عادة وشرعا ؛ إلزالة الكدورات النفسية؛  
وإزالة كثري من األمراض، فكان قصده مبيحا  للقصر، سواء قصده املسافر ابتداء، أو  (5)كامللل

 .(6)عدل إىل الطريق الطويل بقصده
؛ فإنه ال يقصد عادة، وال (7)خبالف جمرد رؤية البالد اخلايل عن قصد التنزه 

 السَّفرشرعا ، بل إمنا يقصده من ال خالق له؛ فكان قاصده كاهلائم، حىت َيرم عليه 
لدخول التنـزه فيه ضمنا ؛ أل نَّ العربة يف هذا الباب ابلسبب احلامل على  مطلقا ، وال نظر

 ، ال مبا يلزمه.السَّفر
ي علم رد ما فرق به شيخنا من أن التنـزه هنا ليس هو احلامل على  (8)]ومبا قررته[

 الف جمرد ــخب ،لتنـزه فيهـد؛ لــعــك األبــه سلـنـكــل ،احلامل عليه غرض صحيح (9)؛ بلالسَّفر

                                 
 .أي كان أحد الطريقني أسهل من اآلخر أو أكثر أمنا  ( 1)

(، واجملموع 1/491(، وروضة الطالبني )2/448(، والبيان )2/303) التهذيب( انظر: 2)
 (.1/458(، ومغين احملتاج )4/278)

نـ ز ه  النون والزاء واهلاء كلمٌة تدلُّ على ب عٍد يف مكاٍن وغري ه، والتنـزُّه: التَّباع د عن األرايف  التَّنزه: (3)
(, ومعجم مقاييس اللغة 6/2253(, والصحاح يف اللغة )6/92واملياه. انظر: هتذيب اللغة )

 (.2/601(, واملصباح املنري )417/ 5)
 (.4/279(، واجملموع )1/491 )(، وروضة الطالبني2/222( انظر: العزيز )4)
 ( قوله: )) امللل (( سقط من نسخة )ب(.5)
 (.4/279اجملموع )و  ،(1/491( انظر: روضة الطالبني )6)
وروضة الطالبني  (،2/225( نقله الشيخان عن الشيخ أيب حممد وأقراه، انظر: العزيز )7)

 (.4/287(، واجملموع)1/493)
 سقط من األصل. (8)
 بل (( سقط من نسخة )د(.( قوله: )) 9)



 يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع املقيم ابملطر ابباإلمداد بشرح اإلرشاد          
124 

، حىت لو مل يكن هو احلامل عليه كان كالتنزه السَّفر، فإنه احلامل على رؤية البالد ث َّ 
انتهى، على أنه  (3)(2)[ثَّ ]   (1)هنا، أو كان التنـزه هو احلامل عليه كان كمجرد رؤية البالد

 خمالف  إلطالقهم يف املوضعني من غري مدرك بقصده.
 ؛، ما لو كان الطريقان طويلني؛ فإنه يرتخص, وإن سلك األطول"عن قصري" :وخرج بقوله 

 . (4)فقط [أ2/200] لغرض القصر
؛ أل نَّه أتعب نفسه بال غرض (5)وال نظر لقول األسنوي: "امتناع القصر هنا أوىل"

إن سلم أنه بال  (8)، وجمرد إتعاب نفسه(7)املسافة موجودة يف كل/ (6)/أصال ؛ أل نَّ 
 .(9)لسَّفرال اب السَّفرغرض، غايته أنه معصية يف 

عصى  أي: مدَّة دوام حله، فلو أنشأه مباحا   ث َّ  )ما َحلَّ( السَّفروإمنا يرتخص يف 
؛ إذ الرتخص إمنا هو للتخفيف، أو اإلعانة، وكالمها  به مل يرتخص؛ النتفاء دوام احلل  

 .(11)يناسب حال العاصي (10)ال

                                 
 رؤية البالد (( سقط من نسخة )ج(. -إىل قوله-( من قوله ))ث َّ فإنه 1)
 سقط من األصل. (2)
 (.2/86( انظر: أسىن املطالب )3)
 (.1/458(، ومغين احملتاج )4/278(، واجملموع )1/491( انظر: روضة الطالبني )4)
 (.982)ص حسن حممد( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب:5)
 /ب من نسخة )ج(.152( هناية ل6)
 /ب من نسخة )ب(.248( هناية ل7)
 )د(.و( قوله: )) نفسه (( سقط من نسخة )ب(8)
 (.2/1190( انظر: اإلسعاد )9)
 ( قوله: )) ال (( سقط من نسخة )د(.10)
 (.1/459(، ومغين احملتاج )1/492(، وروضة الطالبني )2/223( انظر: العزيز )11)
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بقصد املعصية؛ كأن سافر جملرد  السَّفرمنه ابألوىل عدم الرتخص لو أنشأ  م  ه  وف   
ته ابلركض آبد أو يتعب نفسه أو ،(1)]ظلما [ رؤية البالد، أو ليسرق, أو ليزين، أو ليقتل

بال غرض، أو أبق من سيده، أو نشزت من زوجها، أو هرب مع يساره من غرميه، أو 
وال مجع، وال إفطار، وال تنفل على راحلة، وال مسح ثالث حنو ذلك، مل يرتخص بقصر 

 .  (3)؛ ملا مرَّ (2)يف اخلف، وال سقوط مجعة
وكذا ال يرتخص أبكل ميتة لالضطرار؛ أل نَّه ختفيف وهو متمكن من دفع اهلالك  

، قال ابن (5)نفسه (4)/ابلتوبة؛ فإن مل يتب ومات كان عاصيا  برتكه التوبة وبقتله
حيث  ؛السَّفراألذرعي: "وإمنا جيعل أكلها من رخص  [ب2/201] أقرهو  (6)الصالح

 .(8)"لو أقام مل يضطر (7)ينشأ االضطرار منه يف حق من كان حبيث

                                 
 سقط من األصل، ومن نسخة )د(. (1)
(، وروضة الطالبني 2/438(، والبيان )2/311(، والتهذيب )2/364( انظر: األم )2)

 (.1/459(، ومغين احملتاج )4/286(، واجملموع )1/492)
 (.124( انظر: )ص3)
 /أ من نسخة )د(.145( هناية ل4)
 (.4/287واجملموع )(، 1/492(، وروضة الطالبني )2/224( انظر: العزيز )5)
( هو: عثمان بن عبدالرمحن بن موسى بن أيب نصر الكردي الشهرزوري، املعروف اببن الصالح 6)

و ل د  بشهرزور سنة سبع وسبعني ومخسمائة، وتفقَّه على والده، ث نقله إىل املوصل، ومسع 
تاب مشكل الوسيط، وكشرح احلديث من أيب جعفر عبيدهللا البغدادي، ومن تصانيفه: 

الفتاوي، ونكت على املذهب، وغريها، تويف سنة ثالث وأربعني وستمائة. انظر ترمجته: 
، 8/326(، وطبقات الشافعية الكربى )1120، رقم:4/214طبقات علماء احلديث )

 (.414، رقم: 1/432(، وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )1229رقم:
 ( قوله ))حبيث (( سقط من نسخة )د(.7)
 (.2/89(، والنقل عنهما يف أسىن املطالب )2/263( انظر: شرح مشكل الوسيط )8)
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ه، أن وأقرَّ  (3)عن القفال (2), والفرق كما يف اجملموع(1)وللمقيم أكلها وإن عصى 
خبالف اإلقامة، وقضيته أن أكلها إذا كان  ،سببه سفر وهو معصية السَّفرأكلها يف 

، فال جيوز خبالف ما إذا كان لسَّفرسببه اإلقامة وهي معصية؛ كإقامة العبد املأمور اب
سببه إعواز احلالل، وإن كانت اإلقامة معصية، وهو أوجه مما اقتضاه كالمهم من اجلواز 

من اإلقامة امتنع  ؛ أل نَّ أكلها رخصة من حيث هو؛ فحيث عصى بسببه (4)مطلقا  
هذا التفصيل للعلم به من قوهلم الرخص ال تناط  (5)وكأهنم تركوا ؛كسائر الرخص

 . (6)ابملعاصي
؛ (7)ويرتخص العاصي بسفره ابلتيمم لفقد املاء؛ حلرمة الوقت، وتلزمه اإلعادة

 لتقصريه برتك التوبة.
ما مل يتب، أو ، (8)ولو أنشأ قصد معصية بسفره املباح امتنع ترخصة كما مرَّ  

عكسه، واعتربت املسافة من حني قصد اإلابحة، فإن قصد مرحلتني ترخص، وإال 
 .(9)فال

                                 
 (.4/287(، واجملموع )1/492( انظر: روضة الطالبني )1)
 (.1/386( انظر اجملموع )2)
( هو: عبدهللا بن أمحد بن عبدهللا املروزي، أبو بكر القفَّال، وهو غري القفال الكبري، فصاحب 3)

اك شاشي، وهو املشهور يف كتب الفقه اخلراسانية، أخذ عن مجاعة لكنه الرتمجة مروزي وذ
خترج أبيب زيد املروزي، اشتغل ابلفقه حىت صار وحيد زمانه فقها  وحفظا ، ورحلت إليه الطلبة 
من كل البالد؛ فتخرجوا به، تويف سنة سبع عشرة وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات الفقهاء 

، 2/298(، وطبقات الشافعية لألسنوي )181، رقم:1/496الشافعية البن الصالح )
 (.3/30(، ومرآة اجلنان )918رقم:

 (.2/460هناية املطلب )( انظر: 4)
 ( قوله: )) تركوا (( تكرر يف األصل.5)
 .(2/597الغرر البهية )(، و 138األشباه والنظائر للسيوطي )ص( انظر: 6)
 (. 2/90(، وأسىن املطالب )4/286موع )(،  واجمل2/390( انظر: احلاوي الكبري )7)
 (.125( انظر: )ص8)
 (.1/459(، ومغين احملتاج )1/492(، وروضة الطالبني )2/223( انظر: العزيز )9)
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 (1)]مينع[ احلج فال [أ2/202] يف سفر ؛ كشرب اخلمرالسَّفرأما املعصية يف  
 ، فال نظر ملا يطرأ فيه.السَّفر؛ إلابحة (2)الرتخص
تكليفه  (4)؛ لعدم/(3)ولو هرب الصيب من وليه فهل يرتخص؟ أل نَّه ال حرمة عليه 

املعصية وإن مل أيث  (5)من جنس سفر السَّفرفسفره غري معصية، أو ال؛ أل نَّ هذا 
 ، للنظر فيه حمال.(6)املسافر
، فلو قصر أو )إن علم جوازه(وإمنا يرتخص املسافر ابلقصر أو اجلمع يف سفره  

 ؛ لتالعبه.(7)جاهال  جبوازه مل تصح صالتهمجع 
 .(8)ركعتان؛ فنواها ركعتني وكذا لو ظن أن الظهر مثال   

 .(9)من أول الصالة إىل آخرها )دام سفره(إمنا يرتخص ابلقصر إن )و(
إقامته، أو سارت به منه، أو نوى اإلقامة، أو  فإن انتهت به السفينة إىل حمل    

ش كَّ  هل نواها أو ال، أو هل هذه البلد اليت انتهى إليها بلده أو ال وهو يف أثناء 
    ه يف األوىلـزوالـول ،رتنيـصة يف األخيـرخـب الـك يف سبـشَّ ـ؛ لل(10)ع أمتـيـمـالة، يف اجلـالص

                                 
 سقط من األصل. (1)
 (.1/459(، ومغين احملتاج )4/286(، واجملموع )1/492انظر: روضة الطالبني ) (2)
 ))حرمة عليه (( طمس من نسخة )ب(. :( قوله3)
 /أ من نسخة )ب(.249( هناية ل4)
 ))سفر (( سقط من نسخة )ب(. :( قوله5)
 (.3/369( انظر املهمات )6)
(، واجملموع 1/497(، وروضة الطالبني )2/235(، والعزيز )2/361انظر: األم ) (7)

 (.2/597(، والغرر البهية )4/293)
 (.2/96(، وأسىن املطالب )1/498)( انظر: روضة الطالبني 8)
 (.4/292(، واجملموع )1/497(، وروضة الطالبني )2/235( انظر: العزيز )9)
 .(1/497(، وروضة الطالبني )2/235(، والعزيز )2/307( انظر: التهذيب )10)
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وصورهتا أن ينوي القصر جاهال  أبن  الثَّانيةوالثالثة؛ وتغليبا  للحضر فيهما أيضا ، ويف 
ال يتعرض يف نيته لقصر وال إمتام؛ فيلزمه اإلمتام؛ لعلتني  (1)من شرطه سري السفينة، أو

هذا الشرط  (2)للحضر، وإمنا كان [ب2/203] فقد نية القصر عند اإلحرام، وتغليبا  
 .(4)؛ أل نَّ يف اجلمع تفصيال  سنذكره بعد(3)خاصا  ابلقصر

كأصل   (6)حترمه (5)وإمنا يقصر إن نوى القصر، كما يفيده كالمه اآليت عند 
 ركعتني ومل ينو ترخصا ، ما لو نوى الظهر مثال   )8(، وجعل منها اإلمام(7)النية

 فلو أطلق لزمه اإلمتام؛ أل نَّه األصل.   السَّفردي صالة ؤ ما لو قال أ (10)(9)واملتويل

                                 
 ( قوله: )) أو (( سقط من نسخة )ب(.1)
: /ب بعد قوله2م يف نسخة )ج( لق د   يف غري مكة ومىن ((  -إىل قوله- ( قوله: )) وإمنا كان2)

 )فلو قصد مكاان  ((.)
(، والغرر البهية 2/96(، وأسىن املطالب )4/292(، واجملموع )2/233انظر: العزيز ) (3)

(2/597.) 
 (.144( انظر )ص4)
 ( قوله: ))عند (( سقط من نسخة )ب(.5)
 ( أي عند تكبرية اإلحرام.6)
(، واجملموع 1/496(، وروضة الطالبني )2/233) والعزيز(، 2/307( انظر: التهذيب )7)

(4/292.) 
 (.2/450انظر: هناية املطلب ) (8)
عبدالرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم املتويل النيسابوري، و ل د  بنيسابور سنة ست  :( هو9)

له كتابه و  ا،الفوراين، وغريمه تتلمذ على القاضي حسني، وعلى أيب القاسم ،وعشرين وأربعمائة
املشهور التتمة، وله خمتصر صغري، وكتاب يف اخلالف، وروى عنه مجاعة، وكان جامعا  بني 

تويف سنة مثان وسبعني وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات ، العلم والد  ين، ودرَّس ابلنظامية
، 1/305(، وطبقات الشافعية لألسنوي )453، رقم:5/106الشافعية الكربى )

 (.3/122اجلنان ) (، ومرآة277رقم:
 (.222انظر: تتمة اإلابنة )ص( 10)
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أي: نية القصر حكما ، ويلزمه تقدم جزم حقيقة حىت  ه(تِ يَّ نِ  مِ زْ )جَ دوام )و( 
، هذا ما (2)كرا  ذ   (1)يستصحب حكمه؛ أبن ال أييت مبا خيالف اجلزم هبا، وإن مل يستدمها

دوام  الثَّانيةوىل أحسن؛ إذ ال يفهم من  بصيغة املاضي، واأل   ميف نسخة، ويف أخرى وجز 
 .(4)األوىل اشرتاطه عند اإلحرام، كما مرَّ  (3)حكم اجلزم، ويلزم من

، فاعرتاض الثَّانيةإن جر وافق األوىل، وإن رفع وافق  "وجزم نيته :"(5)وقول أصله 
وألجل  ،(7)تقرر/ف؛ الحتادمها كما وروده وارد على عبارة املصن    م  ل   عليه إن س   (6)البهجة

؛ ليفيد التنصيص على اشرتاط عدم مناف( )بال هذا زاد على أصله قوله يف نسخة
كأن تردد هل   ،نه إذا عرض ما ينايف اجلزمأو  ،املنايف يف دوامها، وإن وجد اجلزم يف أوهلا

؛ أل نَّه (8)نواه؛ فإنه يتم، وإن تذكر حاال   [أ2/204] يقطع نية القصر أو ش كَّ  هل
؛ أل نَّ ما أتدى هنا حمسوب؛ لبقاء األصل، خبالف الشك يف أصل النية إذا تذكر حاال  

، فإنه غري على التمام يلزم به اإلمتام؛ تغليبا  لألصل خبالفه ث َّ  (9)جزء/ يأصل النية فتأد
 . (10)عنه لقلته ي  ف  حمسوب، لكنه ع  

                                 
 ( يف نسخة )ب(: )) ينشأها ((.1)
 (.4/293(، واجملموع )1/496(، وروضة الطالبني )2/233( انظر: العزيز )2)
 ( يف نسخة )د(: )) يف ((.3)
  .(128ص)انظر:  (4)
 (185( انظر: احلاوي الصغري )ص 5)
 (.2/598هبجة احلاوي مع شرحه الغرر البهية ) :(انظر6)
 /ب من نسخة )ج(.151( هناية ل7)
 (.4/293(، واجملموع )1/497(، وروضة الطالبني )2/233( انظر: العزيز )8)
 /ب من نسخة )ب(.249( هناية ل9)
 (.2/599(، والغرر البهية )2/233( انظر: العزيز )10)
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]دام، العامل يف جزم ، (1)نية القصر، وهو عطف على علم جوازه )أو َعلََّق( 
؛ ليفيد أن الشرط الثَّانية، أو على جزم على النسخة (3)على النسخة األوىل[ (2)املصدر

، (4)، أي: بنيته، أبن علم، أو ظن سفره ومل يعلم ]قصره[(ه)إبمامإما اجلزم أو التعليق 
، وإال أمتمت   من حال املسافر  (6)، وإمنا صحَّ؛ أل نَّ الظاهر/(5)فقال إن قصر قصرت 

 القصر، ومل يضر التعليق؛ أل نَّ احلكم معلَّق بصالة إمامه وإن جزم.
، ويف اإلمتام (7)ويتبعه يف القصر؛ حيث علم أنه نواه، وإن فسدت صالة اإلمام 

حيث علم أنه نواه، أو مل يظهر له ما نواه، أبن فسدت صالته, ومل يعلم من حاله 
 ؛ احتياطا . )8(شيئا  

، أبن وصل ما يشرتط )ما مل يـَُعْد وطنه(املسافر ابلشرائط املذكورة  )ويقصر(
 .(10)(9)]به[ جماوزته يف القصر، وإن مل ينو اإلقامة

 
 
 

                                 
 )ج(و)د(. م جوازه (( سقط من نسخةل))ع :( قوله1)
 ((.دام، العامل يف جزم املصدر أو علىتستقيم العبارة إذا قال: ))( 2)

 (.بو) األصلمن  سقط (3)
 ))سفره ((. :( يف األصل4)
(، واجملموع 1/495(، وروضة الطالبني )2/229(، والعزيز )2/308انظر: التهذيب ) (5)

(4/295.) 
 /ب من نسخة )د(.145( هناية ل6)
 (.4/295(، واجملموع )2/308(، والتهذيب )2/360)( انظر: األم 7)
 (.4/295(، واجملموع )2/229(، والعزيز )2/308(، والتهذيب )2/360انظر: األم ) (8)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. (9)
 (.1/486(، وروضة الطالبني )2/212( انظر: العزيز )10)
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ال يصلح لإلقامة   ماكثا  ولو مبحل ٍ  )مستقاًل(حال كونه  )ينو(مل )أو( 
، (3)الروضةعن [ب2/205]يؤخذ مما أييت "مستقال  "وهذا القيد أعين قوله:، (2()1)كمفازة

 أنَّه فيها، أي من حيث أنَّه قياس ما فيها، وإال فهو ليس فيها.  (4)وقول املصن  ف
 ، أبن)من قرب(، أو ألخذ شيء منه السَّفرإىل الوطن؛ لرتكه  :أي )عودًا إليه( 

اببتداء رجوعه إىل الوطن، فبدخوله  ؛ أل نَّه يصري مقيما  (5)يكون قبل بلوغه مسافة القصر
 .(6)له فيما لو سافر من بلد إىل بلد وهو بينهما، ولو جملرد املرور ابألوىل

؛ (7)وبنية الرجوع إليه، فال يرتخص يف إقامته، وال رجوعه إىل أن يفارق وطنه 
، وإن (8)تغليبا  للوطن، وقيل يرتخص إىل أن يصله، وهو شاذ، كما يف أصل الروضة

 ، وقالوا: إنه املذهب املنصوص.(9)صر له مجعانت
وخرج بوطنه غريه، وإن كان له فيه أهل وعشرية؛ فيرتخص وإن دخله كسائر  

، خالفا  ملا يومهه  (11)ما لو رجع ضاال  عن الطريق "ينوي"، وبقوله من زايدته (10)املنازل
 . (12)كالم أصله

                                 
، و جت  م ع   (1) ، وقيلة  والـم فاز   ،فاو زم  على  املفازة: الرب   يَّة  الق ف ر  ل كة ع ل ى التَّط ريُّ مس   ي ت   :: الـم ه 

. انظ نـ ه ا و ق ط ع ه ا ف از  م ة ؛ أل ن م ن  خ ر ج  م  لسَّال  ر اء  مفاز ة م ن  ف از  إذ ا َن  ا و س ل م  تـ ف اؤ ال  اب   :رالصَّح 
 (.2/483واملصباح املنري ) ،(3/393لسان العرب )

 (.1/453(، ومغين احملتاج )4/301(، واجملموع )2/213العزيز )( انظر: 2)
 (.133( انظر: )ص3)
 (.1/242( انظر: إخالص الناوي )4)
  .(4/290(، واجملموع )2/211(، والعزيز )2/457(، والبيان )2/300) ( انظر: التهذيب5)
 (.4/291(، واجملموع )2/211( انظر: العزيز )6)
 (.1/453(، ومغين احملتاج )1/486)( انظر: روضة الطالبني 7)
 (.2/212العزيز )انظر:  (8)
انظر النقل عنهم يف أسىن املطالب  وبه قال العراقيون،( لعله ي شري بذلك إىل البلقيين واألذرعي 9)

 (. 1/453(، ومغين احملتاج )2/80)
 .(4/291(، واجملموع )1/486(، وروضة الطالبني )2/213( انظر: العزيز )10)
 (.1/486انظر: روضة الطالبني )( 11)
 (.185( انظر: احلاوي الصغري )ص12)



 يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع املقيم ابملطر ابباإلمداد بشرح اإلرشاد          
132 

، (1)د حلاجة؛ فيرتخصع  ما إذا رجع أو نوى الرجوع من بـ   "من قرب"وبقوله: 
، وهو متجه، وإن نوزعا فيه؛ أل نَّ نية (2)]ولو قبل ارحتاله، كما قاله املصن  ف كأيب زرعة

الطويل، خبالف  السَّفرعد ال أثر هلا؛ لقيام مانعها وهو الرجوع ولو للوطن مع الب  
  .(5)إىل أن ينتهي سفره/ (4)[(3)القصري؛ لضعفه
بوصول مبدئه وإن مل يدخل، خبالفه يف االبتداء؛ فإنه ال يصري  السَّفروينتهي 

 .(7)خبروجه منه (6)إال مسافرا  
، وحتققه خبروجه من السَّفرنقطع إال بتحقق تفال  ،والفرق أن األصل اإلقامة 

 . (9)فانقطع مبجرد الوصول ؛األصل [أ2/206] على خالف (8)[السَّفرذلك، ]و 
 (10) )ولو أربعةمبقصده أو غريه،  )إقامة(أيضا   ماكثا   مل ينو حال كونه مستقال   )أو( 

أي: غري يومي الدخول واخلروج؛ أل نَّ يف األول احلط، ويف الثاين الرَّحيل،  )صحاح(بلياليها  أايم(
 .(11)السَّفرومها من أشغال 

خبالف ما لو نوى إقامة األربعة الصحاح وهو مستقل ماكث، فإن سفره ينتهي  
 .(12)ابلنية إن كان مبحل اإلقامة، وإال فيهما عند وصوله إليه

                                 
 (.1/453( انظر: مغين احملتاج )1)
 (. 1/242إخالص الناوي )و (، 1/363حترير الفتاوي أليب زرعة )انظر:  (2)
 (( سقط من نسخة )ب(. لضعفه( قوله: )) 3)
 األصل. من سقط (4)
 /أ من نسخة )ب(.250( هناية ل5)
 (( سقط من نسخة )د(. إال( قوله: )) 6)
 (.1/453(، ومغين احملتاج )4/291(، واجملموع )2/212( انظر: العزيز )7)
 (( سقط األصل. والسَّفر( قوله: )) 8)
 (.1/453(،  ومغين احملتاج )2/80(، وأسىن املطالب )2/297( انظر: التهذيب )9)
 .(( ولو أربعة مبجرد الوصول))  :( يف نسخة )ج(10)
(، ومغين احملتاج 2/593(، والغرر البهية )2/213(، والعزيز )2/304( انظر: التهذيب )11)

(1/454 .) 
(، ومغين احملتاج 4/301(، واجملموع )1/486(، وروضة الطالبني )2/214( انظر: العزيز )12)

(1/453.) 
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 .(1)أما نية ما دون األربعة، وإن زاد على ثالثة فال تؤثر 
يف  ، واألصل(2)ِبقامة األربعة الصحاح ابألوىل السَّفرواستفيد من كالمه انقطاع  

وكان َيرم على  ،(4)«بعد قضاء ن س ك ه ثالاث   (3)يقيم املهاجر»ذلك خرب الصحيحني:
فالرتخيص يف الثالثة يدل على بقاء حكم ، املهاجرين اإلقامة مبكة ومساكنة الكفار

ِبقامتها نية  ق  حل  وأ  ة، الثالثة ما فوقها ودون األربع خبالف األربعة، ويف معىن السَّفر
  .)5(إقامتها

وخرج مبستقل ماكث، ما لو نوى اإلقامة أو الرجوع إىل وطنه وهو سائر إىل جهة 
؛ (9)وإن تبعه األذرعي (8)، خالفا  للبغوي(7)، فال يؤثر كما يف اجملموع وغريه(6)مقصده

 حقيقة. [ب2/207] وهو موجود السَّفرأل نَّ سبب القصر 
ومل  ولو ماكثا   (12)ممن مرَّ  (11)غري املستقل، كالعبد ومن معه/ (10)وكذا لو نوامها 

  .لعدم استقالهلم فنيتهم كالعدم (13)فإن هلم القصر كما يف الروضة واجملموع ينوها املتبوع

                                 
 (.4/301(، واجملموع )2/213(، والعزيز )2/303( انظر: التهذيب )1)
 (.1/453مغين احملتاج )( انظر: 2)
 َيرم على املهاجر اإلقامة مبكة ومساكنة الكفار هبا حيث كانت اهلجرة واجبة أول اإلسالم. ( 3)
صار، ابب: إقامة املهاجر بعد قضاء ن س ك ه نيف كتاب مناقب األ رواه البخاري يف صحيحه( 4)

يف كتاب احلج، ابب: جواز اإلقامة  رواه مسلم يف صحيحهو  ،(3933، رقم:2/1088)
( من 1352، رقم: 1/614مبكة للمهاجر منها بعد فراغ احلج والعمرة ثالثة أايم بال زايدة )

 حديث العالء بن احلضرمي.
 (.1/454(، ومغين احملتاج )2/594(، والغرر البهية )1/486انظر: وروضة الطالبني ) (5)
 نسخة )ب(. (( سقط من إىل جهة مقصده( قوله: )) 6)
 (.02/81(، وأسىن املطالب )4/301( انظر: اجملموع )7)
 (.2/300( انظر: التهذيب )8)
 (. 2/80( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9)
 الرجوع وأ( أي: نوى اإلقامة 10)
 /أ من نسخة )ج(.152( هناية ل11)
 (.119انظر: )ص( 12)
 (.4/303(، واجملموع )1/487( روضة الطالبني )13)
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اإلقامة والرجوع إىل الوطن يف أتثريمها عند املكث  (1)]نية[ ومبا تقرر من استواء
بينهما، أبن الرجوع إىل الوطن  (2)وعدمه عند السري للعلة املذكورة، ي علم رد فرق الشارح

 . (3)أقوى يف منع الرتخص من اإلقامة، فكانت نيته أقوى من نيتها
أي: األربعة الصحاح؛ أبن ال  )يقتضيها(أي: ألمر )ِلَما(مل ينو إقامة  )أو( 

يتنجز دوهنا، فإن نوى ذلك وهو مستقل ماكث انتهى سفرة ابلنية إن كان مبحل   
 .(4)اإلقامة، وإال فيها عند وصوله إليه

 أجابوا ، (6)أقام مبكة يف ح جَّة الوداع عشرا  يقصر" : "أنه -(5)- وقول أنس

                                 
 (( سقط األصل. نية( قوله: )) 1)
حممد بن عبداملنعم بن حممد بن عبداملنعم بن إمساعيل اجلوجري، القاهري الشافعي، و ل د  هو:  (2)

يف سنة إحدى وعشرين ومثامنائة جبوجر، وحتول منها إىل القاهرة صغريا ، اشتغل ابلفنون فأخذ 
وله مصنَّفات منها: تسهيل املسالك إىل  ،عن النويري، وابن اهلمام، والعلم البلقيين، وغريهم

تويف  ،عمدة السالك البن النقيب، وشرح لإلرشاد البن املقرئ، وغري ذلك من نظم ونثر
(، 295، رقم:8/123انظر ترمجته: الضوء الالمع ) .مبصر يف سنة تسع ومثانني ومثامنائة

 (.468، رقم:2/200والبدر الطالع )
 أ(.164/ل1) ( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري3)
 (.1/453(، ومغين احملتاج )4/302(، واجملموع )2/303( انظر: التهذيب )4)
صاري اخلزرجي، أمه أم س ليم أتت به إىل النيب ن( هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم األ5)

--  لـمَّا ق د م  املدينة وعمره عشر سنني، فقالت له: هذا أنس غالم خيدمك، فق ب ل ه النيب 
-- ودعا له ابلربكة يف املال والولد، مات ابلبصرة سنة أربع وتسعني. انظر ترمجته: أسد ،

 (.277، رقم: 1/275(، واإلصابة )258، رقم:1/294الغابة )
يف كتاب تقصري الصالة، ابب: ما جاء يف التقصري وكم يقيم حىت  رواه البخاري يف صحيحه( 6)

يف كتاب صالة املسافرين وقصرها،  صحيحهرواه مسلم يف و  ،(1081، رقم:1/290يقصر)
 --( ولفظه عن أنس بن مالك 693، رقم:1/312) ابب: صالة املسافرين وقصرها

 ،من املدينة إىل مكة، فصلى ركعتني ركعتني حىت رجع --قال: "خرجنا مع رسول هللا 
 قلت كم أقام مبكة؟ قال: عشرا ".
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قدمها رابع احلجة؛ فأقام هبا غري يومي  --، أبنه مل يقم هبا أربعا ، فإنه (1)عنه/
مبىن ثالاث   (3)أقام مبزدلفة بعد الوقوف، ث َّ  (2)/ابت مبىن، ث َّ  الدخول واخلروج إىل مىن، ث َّ 

رحل من  نفر اثلث أايم التشريق، فنزل ابحملصب وطاف يف ليلته للوداع، ث َّ  يقصر، ث َّ 
 .(4)يف مكان واحد أربعا  يقم  [أ2/208] مكة قبل صالة الصبح، فلم

يعترب إقامة نصف شهر يف غري مكة  -(5)-وأشار بلو لقول أيب حنيفة 
 .(6)ومىن

حصول حاجة، كريح ملن حبس ألجله يف  )ملتوقع(يوما   )أو مل متض مثانية عشر( 
أربعة أايم  (7)البحر وغريه، وأقام بنية أن يرحل إذا حصلت، ومثلها يتوقع حصوهلا قبل مضي

يرتخص  ، فما دام يتوقع ذلك(9)يوما  أو وقتا  وقتا   ا  الفا  ملا يومهه تعبري كثري بيوم، خ(8)صحاح
 ،يممـــــ، إال سقوط الفرض ابلت(10)عتمدـــول املـــــريه من سائر الرخص على املنقــصر وغــــابلق

 

                                 
 /ب من نسخة )ب(.250( هناية ل1)
 /أ من نسخة )د(.146( هناية ل2)
 (( سقط من نسخة )ب(. أقام ث َّ ( قوله: )) 3)
  .(9/122مسلم )صحيح  النووي على (، وشرح4/302(، واجملموع )2/367( انظر: األم )4)
و ل د  ابلكوفة سنة مثانني للهجرة، كان يف زمنه  أبو حنيفة، النعمان بن اثبت بن ز وطي، :( هو5)

كعطاء بن أيب رابح،   ؛أربعة من الصحابة، ومل أيخذ عن أحد منهم، ومسع خلقا  من التابعني
 وغريمها، وأخذ الفقه عن محاد بن سليمان، واثبت الب ناين، ،وانفع موىل ابن عمر، وغريمها

 ومائة. انظر ترمجته: عقود اجلمان يف تويف سنة مخسني ،وروى عنه حنو أربعة آالف نفس
 (.1/73الطبقات السنية يف تراجم احلنفية )و (، 46مناقب أيب حنيفة النعمان )ص

(، وحاشية ابن عابدين 1/512ني احلقائق )ي(، وتب1/481بدائع الصنائع ) :( انظر6)
(2/605.) 

 (( سقط من نسخة )د(. مضي( قوله: )) 7)
 (.4/302(، واجملموع )1/488)( انظر: روضة الطالبني 8)
 (.1/186) ( انظر: روض الطالب9)
 (.2/83(، وأسىن املطالب )1/488( انظر: روضة الطالبني )10)
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 مثانية عشر يوما  ، (3)؛ ملا ع ر ف يف اببيهما(2)القبلة يف النافلة، كما حبثه الزركشي (1)وتوجه/
 ا صحَّ م  ـ  ؛ ل(4)صهــنع ترخـتــلى ذلك امــروج، فإن زادت املدة عــدخول واخلـــومي الــغري ي

   ،(6)وروي مخسة عشر ،)5(حلرب هوازن يقصر الصالة ؛أقامها مبكة عام الفتح -- أنه
 
 
 
 

                                 
 /أ من نسخة )ج(.153( هناية ل1)
 (.2/84( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)
 أ(.255/ل1ب(، و)440/ل1)اإلمداد انظر: ( 3)
 (.1/488ة الطالبني )(، وروض2/216( انظر: العزيز )4)
شهدت "قال:  --(، من حديث عمران بن حصني19878، رقم:33/111رواه أمحد ) (5)

يقول ألهل  الفتح، فأقام مبكة مثاين عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتني، ث َّ  --مع رسول هللا 
ورواه أبوداود يف كتاب الصالة، ابب: مىت يتم املسافر؟  ،«"صلوا أربعا ، فإان سفر»البلد:

ورواه البيهقي يف كتاب الصالة، ابب: املسافر يقصر ما مل جيمع  ،(1229، رقم:209)
 ،(5572، رقم:3/224مبكة عام الفتح ) --مكثا ، ما مل يبلغ مقامه ما أقام رسول هللا 

بن زيد بن جدعان، قال احلافظ ابن  (، فيه علي4/300واحلديث ضعفه النووي يف اجملموع )
"وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وإمنا حسن الرتمذي حديثه؛ لشواهده، ومل يعترب  حجر:

 (.3/966) احلبري اخلالف يف املدة"، انظر: التلخيص

رواه ابن ماجة  ،(1231، رقم:209كتاب الصالة، ابب: مىت يتم املسافر؟)يف  رواه أبو داود  (6)
، 2/12يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، ابب: كم يقصر الصالة املسافر إذا أقام ببلدة )

(. ورواه النسائي كتاب تقصري الصالة يف السَّفر، ابب: املقام الذي يقصر مبثله 1076رقم:
ا مل ورواه البيهقي يف كتاب الصالة، ابب: املسافر يقصر م ،(1453، رقم:237الصالة )ص

، 3/223مبكة عام الفتح ) --جيمع مكثا ، ما مل يبلغ مقامه ما أقام رسول هللا 
قال عنه البيهقي أنه مرسل، وضعفه احلديث و  ،-م-(. من حديث ابن عباس5569رقم:

(، وقال األلباين:" يرويه حممد بن إسحاق وهو مدلس، وقد 4/300النووي يف اجملموع )
 (.3/27واء الغليل )إر  انظر: عنعنه فال َيتج به"،
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 اختارها ابن وهي أصحها، ومن ث َّ  ،(5)(4)وتسعة عشر ،(3)(2)، وعشرين(1)وسبعة عشر
 . (7()6)الصالح والسبكي

                                 
  - -قال :"ملا فتح النيب  -م -(، من حديث ابن عباس2758، رقم :4/485( رواه أمحد )1)

مكة أقام فيها سبع عشرة  يصلي ركعتني "، ورواه أبو داود كتاب الصالة، ابب: مىت يتم املسافر؟ 
(، ورواه الدارقطين يف كتاب الصالة، ابب: يف قدر املسافة اليت تقصر يف 1230، رقم:209)ص 

سافر (، ورواه البيهقي يف كتاب الصالة، ابب: امل1448، رقم:2/232مثلها صالة، وقدر املدة )
، 3/221مبكة عام الفتح ) --يقصر ما مل جيمع مكثا ، ما مل يبلغ مقامه ما أقام رسول هللا 

يد يف مسنده )ص5558رقم: واحلديث صححه النووي  ،(585، رقم:202(، ورواه عبد بن مح 
 (.4/300يف اجملموع )

 ( قوله: )) وعشرين (( سقط من نسخة )ب(.2)
يد يف مسنده3) أن رسول  :"-م -(. من حديث ابن عباس582، رقم:201) ( رواه عبد بن مح 

، قال احلافظ ابن حجر:" رواية "ملا افتتح مكة أقام عشرين يوما  يقصر الصالة --هللا 
مل على جرب الكسر"،  انظر: العشرين صحيحة اإلسناد، إال أهنا شاذة، اللهم إال أن حت 

 (.3/967التلخيص احلبري )
 قط من نسخة )ج(.( قوله: ))تسعة عشر(( س4)
يف كتاب تقصري الصالة، ابب: ما جاء يف التقصري وكم يقيم حىت  رواه البخاري يف صحيحه( 5)

 --قال: "أقام رسول هللا  -م -(، من حديث ابن عباس1080، رقم:1/290يقصر؟ )
 تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافران تسعة عشر قصران وإن زدان أمتمنا".

بن عبدالكايف بن علي بن متام بن يوسف السبكي، و ل د  سنة ثالث ( هو: تقي الدين علي 6)
ومثانني وستمائة، تفقَّه يف الصغر على والده ورعاه حق الرعاية ث تفقَّه على اإلمام ابن الرفعة، 
وأخذ احلديث عن احلافظ شرف الدين الدمياطي، والزمه كثريا ، وويل التدريس واخلطابة 

كالتفسري، وتكملة شرح املهذب، وشرح املنهاج للنووي، وغري   والقضاء، مؤلفاته مشهورة؛
ترمجته: طبقات الشافعية الكربى  ذلك، تويف سنة ست ومخسني وسبعمائة. انظر

(، والبدر الطالع 666، رقم:2/75(، وطبقات الشافعية لألسنوي )1393، رقم:10/139)
 (. 224، رقم:1/467)

(، والغرر 2/82نقل عنهما يف أسىن املطالب )(، وال2/260( انظر شرح مشكل الوسيط )7)
 (.2/595البهية )
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يومي الدخول واخلروج، وراوي  واجلمع بني هذه الرواايت أن راوي عشرين عدَّ 
مخسة  [ب2/209] مها، وراوي تسعة عشر عدَّ أحدمها، وروايةمل يعدَّ  (1)مثانية عشر

عندهم من ا قام م  ـ  عشر ضعيفة، وقد قدمت رواية مثانية عشر على رواية تسعة عشر؛ ل
 .(2)الشواهد اجلائزة، وغريها

بني احملارب وحنو الفقيه، وإن كان للحرب أثر يف تغيري صفة  ر  ك  وال فرق فيما ذ   
 . (3)وكالمها فيه سواء ر،الصالة؛ أل نَّ الرخصة ليست ألجلها؛ بل للسف

كل   (6)؛ لتوقعه حصول الريح(5)يف البحر ترخص ما ذ ك ر (4)ولو حبسه الريح
 .وقت

أل نَّ هذه  ؛)7( ردته الريح إليه استأنف املدة كما يف اجملموع ث َّ فإن فارق مكانه  
 إقامة جديدة.

ينتظرون رفقتهم، فإن نووا أهنم إن أتوا سافروا أمجعني,  وفيه لو خرجوا وأقاموا مبحل ٍ  
أيتوا قبل أربعة أايم صحاح  (8)، وإن مل/لسَّفروإال رجعوا مل يقصروا؛ لعدم جزمهم اب

 . (11)(10)لسَّفرقصروا؛ جلزمهم اب (9)سافروا

                                 
 ( قوله: )) عشر (( سقط من نسخة )ب(.1)
 (.3/223( انظر: السنن الكربى للبيهقي )2)
 (.1/455(، ومغين احملتاج )4/301(، واجملموع )2/216( انظر: االعزيز )3)
 ( قوله: )) الريح (( سقط من نسخة )د(.4)
 (..2/595(، والغرر البهية )4/275(، واجملموع )2/470(، والبيان )2/370( انظر:األم )5)
 قوله: )) يف البحر ترخص ما ذ ك ر؛ لتوقعه حصول الريح (( سقط من نسخة )ج(. (6)
 (.4/303( اجملموع )7)
 /أ من نسخة )ب(.251( هناية ل8)
 ( قوله: )) سافروا (( سقط من نسخة )ج(.9)
 سَّفر (( سقط من نسخة )ب(و)ج(.( قوله: )) جلزمهم ابل10)
 (.4/290اجملموع ) انظر: (11)



 يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع املقيم ابملطر ابباإلمداد بشرح اإلرشاد          
139 

فيما إذا قصد مسافة القصر لطلب آبق وغرمي وحنومها، أو حلاجة  )وال أثر( 
الذي  )إن وجد خصمه(, (1)بعد مفارقة حنو السور مما مرَّ حداث نية رجوع( )إلأخرى 

 .(2)سافر يف طلبه
أكثر يف طريقه بعد مفارقة ما ألربعة أايم صحاح ف )إقامة(إحداث نية  )أو( 

  . (4()3)مرَّ 
؛ أبن يكون بينهما دون (6)بلده أ[2/210] (5)من )بقرب(ولو كانت نية اإلقامة 

مطلوبه يف األوىل,  )حىت جيد(مسافة القصر, فال ينتهي ترخصه ابلنية يف الصورتني؛ بل يستمر
وميكث فيه، أخذا  مما مرَّ أنَّ  الثَّانية؛ يعين: يصل إىل احملل   الذي نوى اإلقامة فيه يف )أو يقيم(

الرخصة قد انعقد؛ فيستمر حكمه إىل  (9)أل نَّ سبب (8)؛ وذلك(7)نية اإلقامة مع السري ال تؤثر
 .)10(أن يوجد ما غريَّ النية إليه، خبالف ما إذا عرض ذلك قبل مفارقة البلد

مباحا  دون نية اإلقامة هنا؛  السَّفروإمنا أثرت نية سفر املعصية, ولو بعد انعقاد  
املباح للمعصية مناف للرتخص ابلكلية، خبالف ما هنا؛ وأل نَّ نية املعصية  (11)أل نَّ نقل

 معصية، ونية اإلقامة أو الرجوع ال جتعله مقيما  وال راجعا ؛ لتوقف السَّفرجتعله عاصيا ، و 

 . (12)فيهما على اإلقامة والرجوع احلال

                                 
 (.106انظر: )ص( 1)

واإلسعاد  (،4/279واجملموع ) (،2/221والعزيز ) (،2/301انظر: التهذيب )( 2)
(2/1200). 

 (.2/1200(، واإلسعاد )4/301(، واجملموع )2/221انظر: العزيز ) (3)
 (.106انظر: )ص( 4)

 ( يف نسخة )ب(: )) من هذه ((. 5)
 ))بلده (( سقط من نسخة )ب(. :( قوله6)
 (. 133)ص :( انظر7)
 ( قوله: )) وذلك (( سقط من نسخة )ج(.8)
 ))سبب (( تكرر يف األصل. :( قوله9)
 (.4/279واجملموع ) (،2/221العزيز )(، و 2/301انظر: التهذيب ) (10)

 ( قوله: )) نقل (( سقط من نسخة )ب(. 11)
 (.4/286انظر: اجملموع )( 12)
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، أو (1)لشكه هل نوى )هل انتهى سفره(،يف أثناء صالته  )َويُِتمُّ قَاِصٌر َشكَّ (
هل البلد الذي دخله هو وإمامه مقصده، أو مقصد إمامه؛ أل نَّه ش كَّ  يف سبب 

 . (2)واألصل اإلمتام ،الرتخص
 )ولو(مثله  ولو مسافرا  )مبتمٍ ( يف جزء من صالته  )اقتدى(قاصر  )أو( 

 .(3)قاصرا   [ب2/211]ظنه
أو مجعة، أو  ،)يف جزء صبح(ي الظهر مثال  به كان اقتدى من يصل     (4)أو 

ا اتمة يف نفسها، وقيل: له القصر يف األول مغرب، أو  ؛ الحتاد(5)نيتانفلة؛ أل هنَّ
 . (7)املأموم واإلمام (6)]صالة[
أي: اإلمام القاصر، سواء كان مقتداي  به أم ال،  )استخلفه(كان املتم قد   )أو( 
 ؛(10)(9)بعد إزالة املانع؛ فإنه يتم ()بهاإلمام املستخلف  (اقتدى مث)أو غريه،  (8)لر ع افٍ 

 انفرد وأربعا  إذاذا أنه س ئ ل  ما ابل املسافر يصلي ركعتني إ -م -ملا صح عن ابن عباس

                                 
 ( قوله: )) هل نوى (( تكرر يف نسخة )ب(.1)
 (.4/292(، واجملموع )2/235( انظر: العزيز )2)
(، وبداية احملتاج 4/294(، واجملموع )1/494(، وروضة الطالبني )2/228( انظر: العزيز )3)

(1/365.) 
 (( سقط من نسخة )ج(.( قوله: )) أو 4)
 (.2/601(، والغرر البهية )4/295(، واجملموع )2/228( انظر: العزيز )5)
 سقط من األصل. (6)
 يف نسخة )ب(: ))اإلمام واملأموم ((. (7)
: هو خروج الدم من األ (8) ف, ويقال الرُّع اف  هو الدم نفسه, وأصله السَّب ق  والتَّقدم, نالرُّع اف 

. مسي بذلك؛ لسب ق (، 123/ 9(, ولسان العرب )4/1365الصحاح )انظر: ه علم الرَّاع ف 
 (.241(, وحترير ألفاظ التنبيه )ص230/ 1واملصباح املنري )

 ( قوله: )) يتم (( سقط من نسخة )ج(.9)
 (.4/297(، واجملموع )1/496(، وروضة الطالبني )2/360( انظر: األم )10)
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من لزوم اإلمتام  (2)وأفاد كالمه ما يف أصله، (1)فقال: "تلك السنة"، ائتم مبقيم 
م مقتدون/ به حكما ، بدليل حلوق سهوه هلم، كما أن اإلمام (3)للمقتدين ابخلليفة؛ أل هنَّ

 .(5)اإلمتام لذلك، خبالف ما إذا مل يقتد به (4)ملا اقتدى به]لزمه[
؛ "اقتدى مبتم ٍ أو ", مع فهمها أيضا  من قوله: (6)]اإلمام[ وإمنا صرح مبسألة اقتداء 

, وإن مل يعد ويقتد, (7)]على اإلمام[ ما اقتضاه النص من وجوب اإلمتام ليفيد أنَّ 
 .(8)ضعيف، وإن أخذ مجع مبقتضاه

 . (9)ولو مل يستخلف أحدا ، أو استخلف قاصرا ؛ فإهنم يقصرون 
 .(10)م ت مُّون م ت مَّا , والقاصرون قاصرا , فلكل حكمهلـولو استخلف ا

بعد سالمه  [أ2/212]م ت م  ني، س ن له أن يقوللـولو أمَّ قاصر ابلنوعني، أو اب 
 . (11)أمتوا, فإان قوم سفر

                                 
ورواه النسائي يف كتاب تقصري الصالة يف السَّفر، ابب:  ،(1862، رقم:3/357رواه أمحد ) (1)

 ،(12895، رقم:12/202ورواه الطرباين يف الكبري )، (1443، رقم: 236الصالة مبكة )
: إان إذا كنا معكم  -م -عن موسى بن سلمة قال:"كنا مع ابن عباس :بلفظ مبكة، فقلت 

قال ابن ،"--قال: تلك سنة أيب القاسم ،صلينا أربعا ، وإذا رجعنا إىل رحالنا صلينا ركعتني
، رقم: 11/311البدر املنري )انظر: امللقن: وهذا اإلسناد رجاله كلهم حمتج هبم يف الصحيح، 

وأصل احلديث يف مسلم يف  ،(571، رقم:3/21وصححه األلباين يف إرواء الغليل ) ،(636
 (.688، رقم:1/311كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب: صالة املسافرين وقصرها )

 (.168( انظر: احلاوي الصغري )ص 2)
 /ب من نسخة )د(.146/ب من نسخة )ب(، وهناية ل251( هناية ل3)
 سقط من األصل. (4)
 (.4/298(، واجملموع )2/231(، والعزيز )2/309( انظر: التهذيب )5)
 صل. سقط من األ (6)
 سقط من األصل. (7)
 (.1/496الطالبني )(، وروضة 2/232( انظر: االعزيز )8)
 (.4/298)(، واجملموع 1/496( انظر: روضة الطالبني )9)
 املصادر السابقة.( انظر: 10)
 (.4/296( انظر: اجملموع )11)
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، وإن ابن مسافرا  قاصرا ؛ لتقصريه بشروعه )مبن َشكَّ  يف سفره(اقتدى  )أو( 
 .(1)مرتددا  فيما يسهل كشفه، لظهور شعار املسافر واملقيم

؛ فله القصر يف هذه الصورة, )نيته(يف  اقتدى مبن علمه مسافرا  وشكَّ  (2)إذا )ال( 
من مسألة التعليق السابقة ابألوىل؛ أل نَّه الظاهر من  (3)إن ابن أن إمامه قاصر، كما ع ل م  

 .)4(حال املسافر
هل هو م ت مٌّ أو س اٍه؛ )الثالثة( اإلمام إىل  )عند قيام(ك إذا طرأ له الشَّ  )إال( 

كه يف يف نية نفسه، وإمنا مل يؤثر ش  ، كما لو ش كَّ (5)فيلزمه اإلمتام، وإن ابن أنه ساهٍ 
 رٌ ع  ش  شعر ابإلمتام، وهنا القيام م  ابتداء؛ أل نَّ النية ال يطَّلع عليها، وال أمارة ت   (6)نيته

 . (7)به
ال يرى اإلمتام مل يلزمه، ويف  ا  يلو قامت قرينة على السهو؛ ككونه حنف ومن ث َّ 

 . (8)احلالة األوىل له انتظاره ومفارقته ويسجد فيهما؛ لسهو إمامه الالحق له
 .(9)ولو نوى اإلمتام مل جيز له أن أيمت به يف سهوه؛ أل نَّه غري حمسوب له

 . (10)وحيث لزم اإلمتام يف صورة مما مرَّ , مل يسقط 

                                 
 (.2/602(، والغرر البهية )4/296(، واجملموع )2/230( انظر: العزيز )1)
 ( قوله: )) إذا (( سقط من نسخة )ج(.2)
 (.130( انظر: )ص3)
 (.4/295(، واجملموع )1/495روضة الطالبني )انظر:  (4)
(، واجملموع 497(، وروضة الطالبني )2/234(، والعزيز )2/308( انظر: التهذيب )5)

 (.2/602(، والغرر البهية )4/293)
 ( يف نسخة )ب(: )) مل يؤثر نفسه نيته ((. 6)
 (.2/602(، والغرر البهية )2/234( انظر: العزيز )7)
 (.2/602(، والغرر البهية )1/497(، وروضة الطالبني )2/308ب )( انظر: التهذي8)
 (.4/293(، واجملموع )1/497(، وروضة الطالبني )2/234( انظر: العزيز )9)
 (.4/296( انظر: اجملموع )10)
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ابالقتداء، فال يقصر  (1)وم؛ أل نَّه التزم إمتامهاصالة اإلمام أو املأم )وإن فسدت( 
   .(3)تة احلضر، فإذا أعادها أمتكفائ  (2)بعده

 ث َّ ق قصره بقصره، ش كَّ  يف كونه قاصرا ؛ فعلَّ  )مبن(اقتدى  [ب2/213] )أو( 
 .(4))بقصره(املأموم  صالته ومل يعلم( )فسدت

 .؛ أل نَّه األصل(5)اإلمتام احتياطا  ، أو ش كَّ , فيلزمه فإن علم أنه كان م ت مَّا   
 . (6)كنت نويته؛ فله القصر   :فإن ع ل م  قصره؛ كأن قال له قبل قيامه للثالثة

 )أو(ولو اقتدى قاصر مبن ظنه كذلك, فبان أنه م ت مٌّ حمدث، فإن ابن حدثه أوال , 
 .(7)ه مسافرا  ابن حدثه وإقامته معا  فله القصر؛ إذ ال قدوة يف احلقيقة، ويف الظاهر ظن

ابن  ث َّ  (8)فسدت صالته حبدث،/ وهبذا فارق ما لو اقتدى مبن ظنَّه مسافرا  ث َّ  
، وإن علم حدثه أوال؛  لصحة اقتدائه به  .(9)مقيما ؛ حيث يتم كما مرَّ

، أو عرضت اإلقامة، أو احلدث، )حمداثً(ابن  )مث(, (10)أوال [ )ابن مقيماً(وإن ] 
 األوىل كما لو اقتدى مبن علمه مقيما  ث َّ  (11)التزمه ابالقتداء، وهو يف لزمه اإلمتام؛ أل نَّه

 .(12)ابن حدثه

                                 
 متامها (( سقط من نسخة )ج(.إ( قوله: )) 1)
 ( قوله ))بعده (( سقط من نسخة )ب(.2)
 (.4/296(، واجملموع )1/495وروضة الطالبني )(، 2/230( انظر: العزيز )3)
 (.4/296(، واجملموع )2/229( انظر: العزيز )4)
 (.1/495(، وروضة الطالبني )2/229( انظر: العزيز )5)
 (.4/295(، واجملموع )1/495( انظر: روضة الطالبني )6)
واجملموع (، 1/495(، وروضة الطالبني )2/230(، والعزيز )2/308( انظر: التهذيب )7)

(4/296.) 
 من نسخة )ب(. أ/252( هناية ل8)
 (.2/603(، والغرر البهية )4/296(، واجملموع )2/308( انظر: التهذيب )9)
 سقط من األصل. (10)
 ( قوله: )) يف (( سقط من نسخة )ب(.11)
 (. 4/296(، واجملموع )1/495(، وروضة الطالبني )2/230( انظر: العزيز )12)
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وجد أحدمها قصر, كما قاله مجع  ث َّ ولو نوى فاقد الطهورين اإلمتام,  
؛ أل نَّ ما فعله ليس حبقيقة صالة، وهو مبين كما قاله األذرعي على أهنا (1)متقدمون

 .(3)، واملذهب خالفه(2)تشبههاليست بصالة شرعية؛ بل 
 فلو عرب مبتم لكان أخصر وأعم. [أ2/214]،(4)املسافر املتم ر  ك  وكاملقيم فيما ذ   
متام؛ لعدم قبل االقتداء به وابن مقيما , فال يلزمه اإل اثً(دِ )مبن علمه حمُْ إن اقتدى القاصر  )ال( 

 .(6)هالتص (5)انعقاد
, )تذكر حدث نفسه( ث َّ مبتمٍ ، أو أحرم منفردا  بنية اإلمتام,  (7)اقتدى )وال إن( 

صالة حضر, سافر يف وقتها بعدما  السَّفرلو قضى يف  فال يلزمه أيضا  لذلك، ومن ث َّ 
خرج منها لتذكر حدث قصر، خبالف ما إذا خرج منها حلدثه؛ اللتزامه  ث َّ شرع فيها, 

 . (8)إمتامها ابنعقادها
 ستة: (9)كالمه أن شروط القصروقد علم من  

ال يشك يف انتهاء سفره أو يف سفر  (10)بنية اجلازمة، وانتفاء منافيها، وأن 
 اإلمام، أو بنية القصر عند قيامه لثالثة أو قبلها, وبعد فساد صالته، وأن ال يقتدي مبتمٍ . 

                                 
 (.2/93انظر النقل عنهم يف أسىن املطالب ) وغريه،( منهم املتويل 1)
 (.2/93( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)
 (.2/93( انظر: أسىن املطالب )3)
 (.2/228( انظر: العزيز )4)
 متام ((. إ( يف نسخة )ب(: )) 5)
 (.4/296( انظر: اجملموع )6)
 ( قوله: )) اقتدى (( سقط من نسخة )ب(.7)
 (.4/296(، واجملموع )1/495(، وروضة الطالبني )2/231العزيز )( انظر: 8)
 ( قوله: )) القصر(( سقط من نسخة )ج(.9)
 ( يف نسخة )ج(: ))وأن ما ((.10)
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، وهو (3)يتبعا  جلمع منهم: النوو  (2)الدليل عند املصن  ف (1)من حيث/ )َواْخِترَي(
)جواز  -"(6)-، قال األسنوي:" وقد ظفرت بنقله عن الشافعي(5)(4)مذهب أمحد

أبن يكون حبيث َيصل له ِبيقاع كل صالة يف وقتها  ؛(7))ملرض(تقدميا  وأتخريا   مجع(
مشقَّة، كمشقَّة اخلروج للمطر، جبامع أن كال  مرخص يف اجلمع، وال يصح ضبطه بغري 

-أنه  -م -عن ابن عباس (8)ودليله خرب مسلم [ب2/215] ذلك، وهذا من زايدته

                                 
 /أ من نسخة )ج(.154( هناية ل1)
 (.1/246(  انظر: إخالص الناوي )2)
 (.1/503( انظر: روضة الطالبني )3)
أسد الشيباين، و ل د  يف بغداد سنة أربع وستني ومائة، وهبا ( هو: أمحد بن حنبل بن هالل بن 4)

نشأ، وطلب العلم واحلديث على شيوخها، ث رحل بعد ذلك إىل البالد، مسع احلديث من 
ه شيم، وعبدالرزاق بن مهام، وعبدالرمحن بن مهدي، وابن املبارك، وغريهم، وحدَّث عنه ابنه 

ومسلم، وغريهم، صنَّف املسند، والتفسري، والزهد  صاحل، وابنه عبدهللا، ووكيع، والبخاري،
وغري ذلك، تويف سنة إحدى وأربعني ومائتني. انظر ترمجته: طبقات الفقهاء احلنابلة أليب 

 (.12(، ومناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي )ص1، رقم:1/22يعلى )
 (.2/321(، واإلنصاف )3/135(، واملغين ) 105انظر: اهلداية )ص  (5)
: حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع املطليب الشافعي، و ل د  بغزَّة سنة مخسني ( هو6)

ومائة، ث مح  ل إىل مكة فنشأ هبا، وأقبل على العلوم، فتفقَّه على مسلم بن خالد الز  َني مفيت 
مكة، ث رحل إىل اإلمام مالك؛ وحدَّث عنه وعن ابن عيينة، وأخذ عنه اإلمام أمحد، 

ميدي، والبويطي، وغريهم، تويف مبصر سنة أربع ومائتني. انظر ترمجته: مناقب اإلمام واحل
(، وتذكرة 328، رقم:1/516(، وطبقات علماء احلديث )63الشافعي البن األثري )ص

 (.11(، وطبقات الشافعية البن هداية هللا )ص354، رقم:1/361احلفاظ )
 (.3/366( انظر: املهمات )7)
احلجاج بن مسلم الق شريي، أبو احلسني النيسابوري، و ل د  سنة أربع ومائتني،  ( هو: مسلم بن8)

روى عن قتيبة، وعمرو بن انقد، وابن يسار، وأمحد بن حنبل، وخلٌق كثري، وروى عنه  
الرتمذي، وأبو عوانة، وابن خزمية، وغريهم، له من الكتب: املسند الصحيح، واألمساء والكىن، 

واألقران، تويف سنة إحدى وستني ومائتني. انظر ترمجته: طبقات علماء  والتمييز، واألفراد،
(، وهتذيب التهذيب 613، رقم:2/588(، وتذكرة احلفاظ )582، رقم:2/286احلديث )

 (.591، رقم:283(، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص10/126)
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- اجلمهور عن ابن  (2)، جوابه أن رواية/(1)مجع ابملدينة من غري خوف وال مطر
م ت؛ أل نَّ تلك يف , فق د   (4)كما أييت  ،(3)نفسه من غري خوف وال سفر -م -عباس

، فلعله انقطع يف أثناء (6)، أو وال مطر كثري، أو وال مطر مستدام(5)حكم الشاذة
 .(7)الثَّانية

قدمها  الثَّانيةوقت  (8)للمريض أن يراعي األرفق به، فمن َيم ن  س  وعلى املختار ي   
ومنها وجود املرض أول الصالتني، وعند حتلل األوىل، أو ، (9)بشروط مجع التقدمي اآلتية

 (11)الشيخان ]كذا قاله األوىل آخرها بشرط نية التأخري، والوقت متسع (10)وقت
 .(12)وغريمها

                                 
لصالتني يف يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب: اجلمع بني ا رواه مسلم يف صحيحه( 1)

بني الظهر والعصر،  --قال: "مجع رسول هللا ولفظه ،(706، رقم:1/319احلضر )
 واملغرب والعشاء ابملدينة، يف غري خوف وال مطر".

 /أ من نسخة )د(.147ل ة( هناي2)
يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب: اجلمع بني الصالتني يف  رواه مسلم يف صحيحه( 3)

 --قال: "صلَّى رسول هللا  -م -( من حديث ابن عباس705، رقم:1/318احلضر )
 الظهر والعصر مجيعا ، واملغرب والعشاء مجيعا ، يف غري خوف والسفر".

 (.141انظر )ص( 4)
الشاذة: خمالفة الثقة من هو أوثق منه. انظر: النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر  (5)

 (.320(، وشرح خنبة الفكر للقاري )ص1/182)

تقول د ام   املطر؛ أي: تتابع نزوله, والد  مية  مطر يدوم و د ام  الشيء ي د وم د و ما ، تقول  :مستدام (6)
(, ومعجم 5/1923(, والصحاح ) 147/ 14لغة )يوما  وليلة أو أكثر. انظر: هتذيب ال

 (.204/ 1(, واملصباح املنري )2/316مقاييس اللغة )
 (2/606(، والغرر البهية )2/102(، وأسىن املطالب )4/318( انظر: اجملموع )7)
فأحد معانيه احلرارة، واحلمَّى واحل مَّة  ،احلاء وامليم فيه تفاوت؛ أل نَّه متشعب األبواب جدا   َيم: (8)

رُّ هبا اجلسم. انظر: لسان العرب  ) ت ح   (12/155ع ل ة ي س 
 (.150انظر: )ص( 9)

 ( يف نسخة )ج(: )) وقعت ((.10)
 (.1/503(، وروضة الطالبني )2/247( انظر: العزيز )11)
 (.4/321)( نقله النووي عن القاضي حسني واملتويل، انظر: اجملموع 12)
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, مع اشرتاطهم املرض أول األوىل؛ أل نَّ الثَّانيةقوهلم: َيم وقت  (1)وال تنايف بني/
 ما قيل.  (2)شدهتا، وهبذا يندفع املراد ابملرض هنا أصله, وابحلمَّى ث َّ 

كالمهم هذا صريح يف جواز تعاطي الرخصة قبل وجود سببها؛ وحينئذ فيشكل 
, (3)ر من جميء احلمَّى انتهى، وعلى التنزلبد يف جواز الفط الصوم من أنه ال مبا أييت يف

فيه إبطال  إن, فأحد الوقتني خبالفه ث َّ  ربحفيفرق أبن هذا أخف؛ أل نَّه ليس فيه إال 
 .(5)[(4)فاحتيط فيه أكثر ؛العبادة ابلكلية

ولو ضعيفا ، إن كان حبيث يبل الثوب، ومثله  )لَِتَأذٍ  مِبََطٍر(جوازا   )وجيمع( 
، (8)(7)ريح ابردة فيها نداوة وبلل -بفتح الشني ال غري وتشديد الفاء-، وهو)6(الشفَّان

، خالفا  (10)ولو غري مسجد ى()مجاعة مصلَّ ذااب, أو كاان قطعا  كبارا   (9)والثلج والربد إن
ر ـه؛ خلبـيـف رــالسَّفأرادوا إيقاع الصالة اليت جتمع يف  )بعيد( (11)ملا يومهه كالم أصله

 ابملدينة -- ول هللاــلَّى رسـ"ص: -رضي هللا عنهما-اس ـبـن عــن ابـني عـالصحيح
 

                                 
 /ب من نسخة )ب(.252( هناية ل1)
 ( يف نسخة )ب( و)ج(: )) اندفع((2)
 ( قوله: ))التنزل((  سقط من نسخة )ج(.3)
 ( قوله: )) أكثر (( سقط من نسخة )ج(. 4)
 سقط من األصل. (5)
الشَّفَّان  مطر وزايدة.  هم:الشفَّان : هو ريٌح فيها برد وندوَّة, وقيل مطر وبرد؛ وهلذا قال بعض (6)

 (.317/ 1(, واملصباح املنري )4/1382انظر: الصحاح )
 قوله: )) وبلل (( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. (7)
 (.4/319(، واجملموع )2/245(، والعزيز )2/318( انظر: التهذيب )8)
 ( يف )ج(: ))إذا ((. 9)
 (.4/319اجملموع )(، و 1/501(، وروضة الطالبني )2/245( انظر: العزيز )10)
ى مجاعة وأتى مسجدا  بعيدا  أتذى به". انظر: وعبارته:"واجلمع ابلتقدمي ابملطر ملن صلَّ  (11)

 .(186احلاوي الصغري )ص 
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خوف  [أ2/216]والعصر مجيعا ، واملغرب والعشاء مجيعا "، زاد مسلم من غري الظهر 
 .(1)وال سفر

، وال تـ ن اف يه (3)رى ذلك يف املطر": "أ-عنهمارضي هللا - (2)قال الشافعي كمالك
 .(4)الرواية السابقة ملا مرَّ فيها

؛ أل نَّه مل ينقل، (9)(8)، واملرض(7)والوحل، (6()5)وخرج به الريح، والظلمة،]واخلوف[
 ، فال خنالف إال بصريح. (10)وخلرب املواقيت

                                 
يف كتاب مواقيت الصالة، ابب: أتخري الظهر إىل العصر  رواه البخاري يف صحيحه( 1)

ملسافرين وقصرها، ابب: يف كتاب صالة ا رواه مسلم يف صحيحه(، و 543، رقم: 1/161)
 (.705، رقم:1/318اجلمع بني الصالتني يف احلضر )

 ،أبو عبدهللا األصبحي املدين، إمام دار اهلجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامرهو: ( 2)
أخذ  ،و ل د  سنة ثالث وتسعني على األصح، طلب العلم من صغره, فأخذ عن حنو مائة شيخ

وروى عنه ابن  ،ث عن انفع، ون عيم بن الـمجمر، والزهريعن الفقهاء السبعة بواسطة، وحدَّ 
تويف سنة تسع وسبعني ومائة. انظر ترمجته: مناقب  ،املبارك، والقطان، وابن وهب، وغريهم

 (.199، رقم:1/207(، وتذكرة احلفاظ )48اإلمام مالك للزاواوي )ص
 (.2/606والغرر البهية )، (4/317(، واجملموع )2/258الوسيط )(، و 2/12املوطأ ) ( انظر:3)
 (.146انظر: )ص (4)
 سقط من األصل. (5)
 ( قوله: )) والظلمة (( تكرر يف نسخة )ب( بعد قوله واخلوف.6)
(, ولسان 1841/ 5حريك الطني الرَّقيق الذي ترتطم فيه الدواب. انظر: الصحاح يف اللغة )ابلتَّ  :الو ح ل   (7)

 .(723/ 11العرب )
 ))واملرض (( سقط من نسخة )ج(. :( قوله8)
 (.2/609(، والغرر البهية )4/319(، واجملموع )2/318( انظر: التهذيب )9)
يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب:  رواه مسلم يف صحيحهي شري بذلك إىل ما ( 10)

أن  --ن عمرومن حديث عبدهللا ب ،(612، رقم:1/276أوقات الصلوات اخلمس )
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما مل  »، قال: -- رسول هللا

َيضر العصر، ووقت العصر ما مل تصفر الشمس، ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق، 
ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل 

 «.طلعت الشمس فأمسك عن الصالة، فإهنا تطلع بني قرين شيطانتطلع الشمس، فإذا 
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وإمنا مل يلحقوا الوحل به كما يف عذر اجلمعة واجلماعة؛ أل نَّ اتركهما أييت ببدهلما، 
ال بدل؛ وأل نَّ العذر فيهما عام بكل ما فيه مشقة شديدة، وعذر فواجلامع يرتك الوقت 

 .(2)مضبوطا  مبا جاءت به السنة (1)]اجلمع[
يتأذى يف  (3)القريب؛ حبيث الى ولو مجاعة ب بـ ي ت ه، أو مبحل   اجلماعة أما إذا صلَّ 

وا فرادى ولو يف حمل   اجلماعة فال مجع؛ ، أو صلَّ (4)طريقه إليها ابملطر، أو مشى يف ك ن ٍ 
 .(5)النتفاء التأذ  ي

كانت جبنب املسجد؛   -رضي هللا عنهن-مع أن بيوت أزواجه  --وأما مجعه  
 . (6)كن ابلقريبفأجابوا عنه، أبن أكثرها كان بعيدا ، فلعله حني مجع مل ي

 .(7)وأبن لإلمام أن جيمع ابملأمومني, وإن مل يتأذَّ به
 

                                 
 ( يف األصل )) اجلمعه ((.1)
 (.2/104(، وأسىن املطالب )1/321( انظر: اجملموع )2)
 ( قوله: )) ال (( سقط من نسخة )د(.3)
رت  ه, والك نُّ: ما يـ ر دُّ احل رَّ  :الك نُّ  (4) بنية واملساكن, والرب د  من األ والك نَّة  والك ن ان  و قاء كل شيٍء وس 

الصحاح يف اللغة  انظر: والك نُّ كلُّ شيٍء و ق ى شيئا  فهو ك نُّه, واجلمع أكنان وأك نة.
 (. 1228صالقاموس احمليط )و (, 13/360لسان العرب )و (, 6/2188)

   .(1/501(، وروضة الطالبني )2/245(، والعزيز )2/318( انظر: التهذيب )5)
 (.2/609(، والغرر البهية )4/319(، واجملموع )2/245العزيز )( انظر: 6)
 (.2/609(، والغرر البهية )2/103( انظر: أسىن املطالب )7)
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أنَّ ملن وجد املطر وهو يف املسجد أن جيمع، وإال الحتاج إىل  (1)وحبث احملب الطربي 
عوده، أو يف  ث َّ العشاء يف مجاعة، وفيه مشقة يف رجوعه إىل بيته  وصالة العصر أيضا ؛ أي: أ

 . (4)، خبالف كالم أصله(3)، وكالم املصن  ف وغريه يقتضيه(2)املسجد يف [ب2/217] إقامته
؛ أل نَّ )6(؛ أي: ال أتخريا  )تقدميًا فقط(اجلمع ابملطر هبذه الشروط  (5)وإمنا جيوز/

من زايدته؛ لتأكيد  "فقط"، وقوله: السَّفراستدامة املطر ليست إىل اجلامع، خبالف 
 إخراج مجع التأخري.

 .(8)العصر إىل اجلمعة بعذر املطر (7)وجيوز مجع/ 
 .(9)على األوجه السَّفروكذا بعذر  
 على القول به؛ أي: الذي ال (10)ضر أي: مجع التقدمي لسفر أو مطر أو م )وشرطه( 

 بد منه يف صحته أربعة:

                                 
تفقَّه على  أمحد بن عبدهللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد، حمب الدين الطربي، احلافظ أبو العباس، :( هو1)

يدة، منها: األحكام يف احلديث، وكتاب فضل مكة، الشيخ جمد الدين الق شريي، وصنَّف التصانيف اجل
روى عنه الدمياطي، وابن العطار، وابن اخلباز،  ،وله شرح على التنبيه، وكتاب املناسك، وغري ذلك

زايل، وغريهم ، 5/18تويف سنة أربع وتسعني وستمائة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى ) ،والرب 
 .(796، رقم:2/179(، وطبقات الشافعية لألسنوي )1046رقم:

 (2/609(،  والغرر البهية )2/103( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)
 (.2/609( انظر: الغرر البهية )3)
 (.186( انظر: احلاوي الصغري )ص4)
 /أ من نسخة )ب(.253( هناية ل5)
 (.4/320(، واجملموع )1/502(، وروضة الطالبني )2/245( انظر: العزيز )6)
 /ب من نسخة )ج(.154( هناية ل7)
(، والغرر 2/96(، وأسىن املطالب )4/320(، واجملموع )1/502( انظر: روضة الطالبني )8)

 (2/606البهية )
 (.2/568الغرر البهية )(، و 2/96( انظر: أسىن املطالب )9)
 ( يف نسخة )ج(: )) مرض أو مطر ((.  10)
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, ولو مع السالم منها، أو بعد نية الرتك؛ )يف األوىل(ه(، أي: اجلمع : )نيَّتاألول
للتقدمي املشروع عن التقدمي سهوا  أو عبثا ، وأل نَّ  نواه؛ متييزا   ث َّ نوى تركه  ث َّ أبن نواه 

لألوىل, فيكفي سبق النية حالة اجلمع، ويفارق القصر؛ بــأنه يلزم من  الثَّانيةاجلمع ضم 
 .(1)أتخر نيته عن اإلحرام أتدي جزء على التمام

لد يف سفينة؛ فسارت فنوى عن املتويل لو شرع يف الظهر ابلب (2)ويف اجملموع 
حدوث املطر أثناء األوىل؛  (3)وعليه فإمنا مل يؤثر/ ،وقتها السَّفراجلمع أجزأت؛ لوجود 

ابختياره؛ فنزل اختياره له يف ذلك منزلته خبالف املطر، حىت لو مل يكن  السَّفرأل نَّ 
 لسَّفراجلمع اب، وقد يفرق أبن )4(شيخنا [أ2/218]اختاره، فالوجه امتناع اجلمع، قاله 

ولو بغري اختياره خبالف املطر، وهبذا ي علم ضعف ما  السَّفرأقوى منه ابملطر، فأثر طروء 
  .فعليه ال فرق ،إن حدوث املطر يؤثر أيضا  ث قاله املتويل, 

تبع,  الثَّانية، وأل نَّ (6)تباع؛ لال(5)الثَّانيةأبن يقدم األوىل على  )ترتيب(: و(الثاين)
 الثَّانيةفال تتقدم على متبوعها، فلو قدمها مل تصح، أو األوىل وابن فسادها فسدت 

 أيضا ؛ لعدم الرتتيب.

                                 
 (.4/313(، واجملموع )2/241(، والعزيز )2/477( انظر: البيان )1)
 (.4/316( اجملموع )2)
 /ب من نسخة )د(.147( هناية ل3)
 (.2/612( انظر: الغرر البهية )4)
(، واجملموع 1/499الطالبني )(، وروضة 2/240(، والعزيز )2/315( انظر: التهذيب )5)

(4/313.) 
 (. 98واحلديث سبق خترجيه )ص --( ثبت ذلك من حديث جابر6)



 يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع املقيم ابملطر ابباإلمداد بشرح اإلرشاد          
152 

بينهما؛ أل نَّ اجلمع جيعلهما كصالة واحدة, فوجب الوالء   و(الثالث: )والء() 
واىل وترك الرواتب وأقام  (2)ملا مجع بنمرة --أنه  ا صحَّ م  ؛ ول  (1)كركعات الصالة

فصل بينهما بزمن يسري عرفا  لشغل، أو غريه؛  )وإن(َيصل الوالء  ، ومن ث َّ (3)بينهما
 )وأقام للثانية(خفيفيا   وطلب املاء طلبا   )تـََيمََّم(ملصلحة الصالة، أو غريها، كأن 

 :بقوله ، والتصريح(4)؛ فإنه يضر ولو بعذر كسهو وإغماءخبالف الفصل الطويل عرفا  
 من زايدته. "للثانية"

يرخص يف اجلمع سفرا  كان، أو مطرا ، أو غريه، من  )دوام عذر(: )و(الرابع 
 .(5)أي: متام اإلحرام هبا (الثَّانية)إىل عقد حني عقد األوىل 

واإلقامة أو انقطاع املطر قبل عقدها مبطل للجمع؛ لزوال العذر قبل حتقق  
عقادها نأتخريها إىل وقتها، خبالفه بعد عقدها؛ ال (7)/(6)اجلمع؛ فيجب [ب2/219]

قبل زواله، فيصان عن اإلبطال، وإمنا وجب اإلمتام ابإلقامة يف األثناء؛ أل نَّ وجوبه ال 
. (8)إىل وقتها الثَّانيةيؤدي إىل بطالن ما مضى، خبالف وجوب أتخري   كما مرَّ

عند حترم األوىل وحتللها فال يشرتط؛ بل الشرط وجوده )مطر َوَسطاً( دوام  )ال( 
 الثَّانية؛ ليتحقق اجلمع مع العذر، واشرتط عند حتلل األوىل؛ ليتصل أبول الثَّانيةوحترم 

 .(9)فيعترب امتداده بينهما، وال يضر انقطاعه فيما عدا ذلك؛ لعسر انضباطه
                                 

 (.2/612(، والغرر البهية )1/500(، وروضة الطالبني )2/242( انظر: العزيز )1)
اجلبل الصغري الذي تراه غرب مسجد عرفة،  ي( من  ر ة: ابلفتح ث الكسر ، هى انحية بعرفة، وه2)

على حدود احلرم. انظر: أخبار مكة للفاكهي  يي يسمى اليوم مسجد منرة، وهالذ
 (290املعامل األثرية يف السنة والسرية )صو (، 310معامل مكة )صو ( ، 4/326)

 (.105خترجيه )صاحلديث و  تقدم( 3)
 (.4/314(، واجملموع )1/500(، وروضة الطالبني )2/242( انظر: العزيز )4)
 (.4/320)( انظر: اجملموع 5)
 ( قوله: )) فيجب (( طمس من نسخة )ب(.6)
 /ب من نسخة )ب(.253( هناية ل7)
(، والغرر البهية 1/501(، وروضة الطالبني )2/245(، والعزيز )2/318( انظر: التهذيب )8)

(2/614.) 
 (.4/320(، واجملموع )2/245(، والعزيز )2/480( انظر: البيان )9)
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ذكر بعد فراغه من الصالتني أنه  مجع تقدميا  ث َّ  )فإن(وإذا علم وجوب الرتتيب والوالء؛ 
األوىل؛ لرتك الركن وتعذر التدارك  )من األوىل بطلتا(قوليا ، أو فعليا   كناً()ر شرطا ، أو  )نسي(

 .(1)؛ لفقد الرتتيبالثَّانيةبطول الفصل، و 
؛ لوجود املرخص، خالفا  (2)تقدميا  أو أتخريا ، وله أن يعيدمها جامعا   )ال اجلمع( 

 من إيهام تعني إعادهتما جمموعتني. (3)ملا يف أصله
؛ الثَّانية )بطلت(بني تذكره وسالمه  وطال فصل( الثَّانية)من أنه نسيه  )أو( 

 )و(، (4)التدارك دون األوىل؛ ملضيها على الصحة [أ2/220] رلرتك الركن مع تعذ
 .لفقد الوالء بتخلل الباطلة؛ فيلزمه إعادهتا يف وقتها )اجلمع( (5)بطل

حَّان الثَّانيةأما إذا تذكر أنه من    .(6)قبل طول الفصل، فإنه يتدراكه وتص 
؛ )بطلتا(احلال, فلم يدر زمن أيهما هو  )أشكل(تذكر ترك ركن و )وإن( 

, فيطول الثَّانيةتقدميا ؛ الحتمال أنه من  (7)/)اجلمع(بطل )و(الحتمال أنه من األوىل 
يف  أأخذا  ابألسو  ؛فيعيد كال  منهما يف وقتهاالفصل هبا وابألوىل املعادة بعدها، 

 .(8)الطرفني

                                 
 (.4/314(، واجملموع )1/500روضة الطالبني )(، و 2/242( انظر: العزيز )1)
 املصادر السابقة.( انظر: 2)
( وعبارة األصل قال :" فإن تذكر ترك ركن من األوىل ي عيد مها مجعا "، انظر: احلاوي الصغري 3)

 (.187)ص 
 (.4/314(، واجملموع )1/500(، وروضة الطالبني )2/242( انظر: العزيز )4)
وسالمه بطلت الثَّانية لرتك الركن مع تعذر التدارك دون األوىل ملضيها على  بني تذكره( قوله: )) 5)

 (( سقط من نسخة )ج(.الصحة وبطل
 (.4/314(، واجملموع )1/500(، وروضة الطالبني )2/242( انظر: العزيز )6)
 /أ من نسخة )ج(.155( هناية ل7)
(، وأسىن املطالب 4/314واجملموع )(، 1/500(، وروضة الطالبني )2/242( انظر: العزيز )8)

(2/100.) 



 يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع املقيم ابملطر ابباإلمداد بشرح اإلرشاد          
154 

؛ إذ ال موجب المتناعه؛ (2)توهم امتناعه ، خالفا  ملن(1)أما مجع التأخري فال ميتنع 
وأل نَّه على احتمال كونه من  ،ك أنه يصريه كأنه مل يفعل واحدة منهماأل نَّ غاية الشَّ 

؛ أل نَّ األوىل وإن كانت صحيحة يف الثَّانيةاألوىل واضح، وكذا على احتمال كونه من 
ي منها يف ليصل    الثَّانيةإعادهتا، واملعادة جيوز أتخريها إىل  (4)أنه يلزمه (3)]إال[ نفس األمر

الينظر إليه؛ لعدم تعني  (6)ال يسمى مجعا ؛ حينئذ (5)وقتها، وكونه على هذا االحتمال/
 هذا االحتمال. 

؛ فإن تذكر عن قرب مجع، وإال فال (7)ولو ش كَّ  بني الصالتني يف نية ]اجلمع[ 
 (12)من (11()10)املرفوع املتصل (9)، ويف عبارته العطف على الضمري(8)على األوجه

 يف املواضع الثالثة. (13)غري أتكيد، وال فصل [ب2/221]

                                 
 (.4/315( انظر: اجملموع )1)
(، واإلسعاد 1/249(، وإخالص الناوي )1/183( انظر: الديباج يف توضيح املنهاج )2)

(2/1215.) 
 سقط من األصل. (3)
 .(( يلزمه ال: )) يف األصل( 4)
 /أ من نسخة )د(.148( هناية ل5)
 من نسخة )ج(. (( سقطحينئذقوله: ))  (6)

 ((.اجلمعة  ( يف األصل: ))7)
 (.2/100( انظر: أسىن املطالب )8)
 /أ من نسخة )ب(.254( هناية ل9)
 (( سقط من نسخة )ب(.املتصل ( قوله: )) 10)
 .((البعيد ( يف نسخة )ب(: ))11)
 (( تكرر يف األصل.من ( قوله: )) 12)
 (( سقط من نسخة )ج(.ال فصل ( قوله: )) 13)
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الراتبة للمجموعتني  )السنن(ابلبناء للمفعول يف مجع التقدمي أو التأخري  )وتـَُؤخَُّر(
، فإذا مجع الظهر (2)أن هلا سنة قبلية (1)ومغرب؛ ملا مرَّ ]من[ )ال ما قبل ظهر(عنهما 

ي سنة الظهر أو املغرب والعصر، أو املغرب والعشاء، تقدميا  أو أتخريا ، فاألوىل أن يصل   
سنة العصر أو العشاء القبلية،  ث َّ سنة الظهر أو املغرب البعدية،  ث َّ لفرضني، ا ث َّ القبلية، 

 فهمه عبارته.ت، وهذا الرتتيب ال (3)الوتر ث َّ  البعدية، ث َّ 
وجيوز أتخري القبلية فيهما إىل ما بعد الفرضني، سواء مجع تقدميا  أم أتخريا ،  

 وتوسيطها إن مجع أتخريا ، سواء أقدم الظهر، أم العصر، أم املغرب، أم العشاء.
وله توسيط سنة الظهر، أو املغرب البعدية؛ إن مجع أتخريا  وقدم الظهر أو  

املغرب، وسنة العصر أو العشاء القبلية، وتقدميها إن مجع أتخريا  سواء قدم الظهر أم 
 .(4)العصر أم املغرب أم العشاء، وما سوى ذلك ممنوع

ة وسنة العصر على تبعا  للرافعي من تقدمي سنة الظهر البعدي (5)وما يف احلاوي 
 ،(7)فرضردَّه النووي مبا مرَّ من أن البعدية ال يدخل وقتها إال بفعل ال (6)الفرضني

وكذلك سنة العصر ال يدخل وقتها إال بدخول وقته، ووقته هنا ال يدخل  [أ2/222]
 . (8)إال بفعل الظهر الصحيحة

 أمران:  )فالشرط( الثَّانيةاألوىل إىل وقت  )َأخََّر(مجع أتخريا  أبن  )وإن( 

                                 
 )ج(.زايدة من نسخة )ب( و (1)
 .(ب286/ل2اإلمداد )انظر: ( 2)
 (.1/503(، وروضة الطالبني )2/317( انظر: التهذيب )3)
 (.2/622(، والغرر البهية )2/104( انظر:أسىن املطالب )4)
 (.187( احلاوي الصغري )ص 5)
 (.2/247( انظر: العزيز )6)
 ((.بعد الفرض  ( يف نسخة )ب(: ))7)
 (.1/503روضة الطالبني )( انظر: 8)
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ما بقي منه  ئفيجز  )بوقت أداء األوىل(؛ أي: التأخري للجمع ه()نيَّت: األول
رها حىت فات وقت األداء بال نية مجع، عصى وقضى، هذا ما يف قدر ركعة، فإن أخَّ 

،]وصححه ابن الرفعة (4)وغريه (3)، وجزم به البارزي(2)عن األصحاب (1)الروضة كأصلها
 .)6((5)وغريه[

عنهم تشرتط هذه النية يف وقت األوىل حبيث يبقى (7)لكن الذي يف اجملموع وغريه
من وقتها ما يسعها أو أكثر، فإن ضاق وقتها حبيث ال يسعها عصى وصارت قضاء، 

اثنيا  وصارت قضاء، ينتج أن شرط اخلروج  :ويتأمل قوله أو ال يسعها أو أكثر، وقوله
يسع مجيعها وإال عصى، وشرط األداء وقوع النية عن احلرمة أن تقع النية وقد بقي ما 

ني عبارة عصيانه قضاء، وأنه ال تنايف حينئذ ب (8)وقد بقي ما يسع ركعة، وإال صارت مع
 .الروضة وعبارة اجملموع

 
 

                                 
 (( سقط من نسخة )ب(.كأصلها ( قوله: ))  1)
 (.1/500(، وروضة الطالبني )2/243العزيز ) (2)
و ل د  سنة تسع وستني  ،حممد بن حممد بن عثمان بن حممد بن عبدالرحيم البارزي احلموي :( هو3)

وقد من الذكاء مع حفظ القرآن، وحفظ احلاوي الصغري ويستحضر منه، وكان يت، وسبعمائة
بعد عهده ابالشتغال واملطالعة، ويستحضر كثريا  منه حمفوظاته الفقهية واألدبية وغريها، ويل 

تويف سنة ثالث وعشرين ومثامنائة. انظر ترمجته: طبقات الفقهاء  ،قضاء بلده، ث قضاء حلب
الالمع  (، والضوء7/401نباء الغمر)إ(، و 78، رقم: 2/332الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.350، رقم :9/137)
 (.2/617(، والغرر البهية )2/100يف أسىن املطالب ) ه( انظر النقل عن4)
 سقط من األصل. (5)

 (.2/617(، والغرر البهية  )2/100(، وأسىن املطالب )4/186) ( انظر: كفاية النبيه6)
 (.2/100(، وأسىن املطالب )4/315( اجملموع )7)
(( سقط من  األداء وقوع النية وقد بقي ما يسع ركعة وإال صارت معوشرط  )) :( قوله8)

 نسخة)ج(.
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 ، كما ال خيفى على املتأمل.(2)وغريمها (1)وهذا الذي قررته أوىل مما ذكره الشارحان
ال يشرتط الرتتيب؛ أل نَّ الوقت هنا  [ب2/223]أنه  (3)وع ل م  من كالم املصن  ف/

 ا صحَّ م  ،ول  (4)للثانية واألوىل تبع هلا، وال الوالء؛ أل نَّ األوىل شبيهة ابلفائتة؛ خلروج وقتها
 .(5)مل يوال فيه - -أنه

؛ لتقدمها يف وقت (7)، خالفا  ملا يف أصله كاحملرر(6)وال نية اجلمع يف األوىل 
 هبا. األوىل، فاكتفى

 . )1(خروجا  من خالف من قال بوجوهبا (9)(8)نعم هذه الثالثة هنا سنة/ 
                                 

حممد بن حممد بن أيب بكر بن علي و  ،(134)ص ت ترمجته( حممد بن عبداملنعم اجلوجري تقدم1)
املقدسي الشافعي، املعروف اببن أيب شريف، و ل د  يف بيت املقدس، سنة اثنني وعشرين 

بيه، فحفظ عدة خمتصرات، الزم السراج الرومي، وأخذ عن ابن ومثامنائة، ونشأ يف كنف أ
وله منصفات منها: حاشية على تفسري البيضاوي ومل  ،اهلمام، وابن حجر العسقالين وغريهم

يكمل، واإلسعاد شرح اإلرشاد البن املقرئ، وشرح على فصول ابن اهلمام، وعلى الزبد البن 
، 9/64انظر ترمجته: الضوء الالمع )تويف ابلقدس سنة ست وتسعمائة.  ،وغريها ،رسالن

  (.500، رقم:2/243(، والبدر الطالع )1/11(، والكواكب السائرة )169رقم:
 (.2/1216اإلسعاد )، و ب(168/ل1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )2)
 /ب من نسخة )ب(.254( هناية ل3)
 (.4/315(، واجملموع )1/500البني )(، وروضة الط2/243( انظر: العزيز )4)
يف كتاب الوضوء، ابب  رواه البخاري يف صحيحه ،-م -( ي شري إىل حديث أسامة بن زيد5)

يف كتاب احلج ابب اإلفاضة  رواه مسلم يف صحيحه(، و 139، رقم:1/70إسباغ الوضوء )
من عرفات إىل املزدلفة واستحباب صاليت املغرب والعشاء مجيعا  ابملزدلفة يف هذه الليلية 

من عرفة حىت إذا كان ابلشعب  -- ولفظه قال:"دفع رسول هللا، (1280، رقم:1/583)
 ؛«ة أمامكالصال»نزل فبال، ث توضأ ومل يسبغ الوضوء فقلت الصالة اي رسول هللا، فقال: 

 ث َّ  ،ى املغربأقيمت الصالة، فصلَّ  فركب، فلما جاء املزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ث َّ 
 ى، ومل يصل بينهما".أانخ كل إنسان بعريه يف منزله، ث أقيمت العشاء فصلَّ 

 (.46(، واملنهاج )ص 1/500( انظر: روضة الطالبني )6)
 (.187)ص (، واحلاوي الصغري1/258( احملرر )7)
 /ب من نسخة )ج(.155( هناية ل8)
 (.4/315(، واجملموع )1008)ص ، بتحقيق الطالب:حممد حسن ( انظر:كايف احملتاج9)
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ها، أو قبل ءفإن أقام أثنا الثَّانية :(2)أي الثاين: )داوم عذر إىل متامها()و( 
ا اتبعة هلا يف (4)، خالفا  ملا حبثه يف اجملموع(3)اإلحرام هبا، صارت األوىل قضاء ؛ أل هنَّ

 قبل متامها. األداء للعذر وقد زال
: "وتعليلهم منطبق على تقدمي األوىل، فلو عكس (5)قال األسنوي كالسبكي 

 . "وأقام يف أثناء الظهر, فقد وجد العذر يف مجيع املتبوعة وأول التابعة
بني االكتفاء  (7))6(وقياس ما مرَّ يف مجع التقدمي أهنا أداء، لكن فرق الطاووسي

واشرتاط دوامه هنا إىل فراغها، أبن وقت الظهر  الثَّانيةإىل عقد  السَّفربدوام  (8)ثَّ[]  
، فيحصل اجلمع، وأما وقت الثَّانية، وقد وجد عند عقد السَّفرليس وقت العصر إال يف 

فال ينصرف فيه الظهر إىل  [أ2/224] وبغريه، السَّفرالعصر, فيجوز فيه الظهر بعذر 
إال إذا وجد فيهما، وإال جاز أن ينصرف إليه؛ لوقوع بعضها فيه، وأن ينصرف  السَّفر

 إىل غريه؛ لوقوع بعضها يف غريه الذي هو األصل.

                                                                                       
 (.2/316(، والتهذيب )2/256( انظر: الوسيط )1)
 .((األوىل )ب(: ))نسخة ( يف 2)
 (.1/501روضة الطالبني )و (، 2/244( انظر: العزيز )3)
 (.4/316)انظر: اجملموع  (4)
(، والنقل عن السبكي يف حترير 1013)ص ، بتحقيق الطالب :حممد حسن( انظر: كايف احملتاج5)

 (.2/619(،  والغرر البهية )2/102(، وأسىن املطالب )1/369الفتاوي أليب زرعة )
عالء الدين َيىي بن عبداللطيف القزويين الفقيه الشافعي الشهري ابلطاووسى نزيل بغداد هو: ( 6)

وقال يف بعض مواضعه:       ،ملدرس ابملستنصرية له شرح احلاوى الصغري للقزويين يف الفروعا
لكنه ذكر مذهب الشيعة مع مذاهب األئمة، يف  ،وقد استقصينا الكالم يف شرحنا املطول

(، 2/1689األحكام، وشرح مشارق األنوار للصنعاين وغريها. انظر: كشف الظنون )
 (.2/527ة العارفني )(، وهدي8/153واألعالم )

 (2/620(،  والغرر البهية )2/102انظر: النقل عنه يف أسىن املطالب ) (7)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. (8)
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الرتخص ابلقصر واجلمع كغريمها من سائر الرخص؛ بل يكره تركه  )َونُِدَب( 
هذا يكاد  كان سفره مرحلتني؛ أل نَّ   (2)نفسه كراهته، وإن/ (1)أي: ملن جيد من )لكارهه(

 . (3)لنفسه ةيكون رغبة عن السنة؛ فطلب منه مراغم
لألصل وهو اإلمتام وحنوه،  (6) إثبااث   (5)مل يكرهه رغبة عنها؛ بل (4)وبه يعلم أنه لو

فقال: ال أفعله رغبة عن  ،ة من أنه لو قيل له: قص أظفاركفال ينايف ما أييت يف الر  دَّ 
 .(7)كفر  ؛السنة

تباع رواه ؛ لال(8)أي: يف سفر يبلغها احل(ر )لثالث مندب القصر )و( 
 .(10)، وخروجا  من خالف من أوجبه كأيب حنيفة(9)الشيخان

                                 
 ))يف((. ( يف نسخة )ب(و)د(:1)
 /ب من نسخة )د(.148( هناية ل2)
(، وروضة الطالبني 2/240(، والعزيز )2/297(، والتهذيب )2/356( انظر: األم )3)

 (.4/282(، واجملموع )1/504)
 ( قوله: )) لو(( سقط من نسخة )ب( و )ج( و )د(.4)
 ( قوله: )) بل (( سقط من نسخة )ج(.5)
 ((.  را  : )) إاثنسخة )ب( و)ج( و)د(( يف 6)
 ب( من نسخة )د(.41/ل2انظر: )( 7)
 (.4/282(، واجملموع )1/505(، وروضة الطالبني )2/239( انظر: العزيز )8)
، رقم: 1/290يف كتاب تقصري الصالة، ابب: الصالة مبىن ) رواه البخاري يف صحيحه (9)

يف كتاب صالة املسافرين وقصرها ، ابب: قصر الصالة  رواه مسلم يف صحيحه(، و 1082
 --صليت مع النيب "قال:  -م -(. من حديث ابن عمر 694، رقم: 1/312مبىن )

  ".أمتها من إمارته ث َّ  ومع عثمان صدرا   ،مبىن ركعتني، وأيب بكر، وعمر
 (.1/507 احلقائق )ني(، وتبي1/468(، وبدائع الصنائع )1/148املبسوط ) :( انظر10)
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؛ أل نَّ احملققني ال يقيمون (2)، وإن منعه أهل الظاهر(1)السَّفروخيالف الصوم يف  
 ، ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر.(3)هلم وزان  
؛ أل نَّ أاب حنيفة (4)أما إذا مل يبلغ ثالثة، وال كراهة جيدها، فاإلمتام أفضل 

 .(5)يوجبه
 [ب2/225])معه مسافر يف البحر يف سفينة له دخل يف سريها و ملالح( )ال

 . (7)فيها (6)/أهله(
مباح، أبن مل يزل مسافرا  بال وطن، فاإلمتام هلما  سفر( (8)[)]ُمِدمي ال)و( 

على خالف أيب حنيفة؛  م  د   ، وق  (10)خروجا  من خالف من أوجبه كأمحد، (9)أفضل
واستثناء املالح وما بعده من زايدته، وإمنا أخر هذا  "لكارهه:"العتضاده ابألصل، وقوله

لثالث  :"، وإن كان قوله(12)(11)اجلمع أيضا   "وندب لكارهه:"إىل هنا؛ ليشمل قوله 
 خاص ابلقصر اتكاال  على شهرة ذلك.  "احلر م

 
 
 
 

                                 
يباج يف (، والد   1/505(، وروضة الطالبني )2/239(، والعزيز )2/297( انظر: التهذيب )1)

 (.2/105(، وأسىن املطالب )1/181توضيح املنهاج )
 (.4/384حمللى )ا :( انظر2)
 (.2/423هناية املطلب ) :( انظر3)
 (.4/282(، واجملموع )1/504(، وروضة الطالبني )2/240( انظر: العزيز )4)
 (.159انظر: )ص( 5)

 /أ من نسخة )ب(.255( هناية ل6)
 (.4/274(، واجملموع )1/504(، وروضة الطالبني )2/240( انظر: العزيز )7)
 سقط من األصل.( 8)
 (.4/274انظر: اجملموع )( 9)
 (.2/319(، واإلنصاف )3/118(، واملغين )104اهلداية )ص :( انظر10)
 ( قوله: )) أيضا  (( سقط من نسخة )د(.11)
 (.1/505( انظر: روضة الطالبني )12)
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 :الطويل أربع لسَّفرتتمة الرخص املتعلقة اب
 واجلمع. (1)القصر والفطر واملسح على اخلف] ثالاث [ 

، والتنفل على لسَّفرترك اجلمعة، وأكل امليتة وليس خمتصا  اب (2)واملتعلقة ابلقصري
 .(4)أيضا   لسَّفرهذا ابوال خيتص (3)الراحلة، والتيمم وإسقاط الفرض ]به[

 .(5)وما لو سافر املودع فلم جيد من أييت يف الوديعة فله أخذها معه 
 (7)، وقول املهمات(6)فال قضاء عليه ةوما لو استصحب معه إحدى زوجتيه بقرع 

 .(8)أن هذا خمتص ابلطويل سهو قاله الزركشي
 .(9)البقيةأسلم يف أثنائها, قصر يف  ث َّ ولو نوى الكافر املسافة, 

 ولو نوى شافعي وحنفي إقامة أربعة أايم، كره اقتداء الشافعي ابحلنفي القاصر 
مع اعتقاده فساد  ؛ أل نَّه مقيم، وإمنا صحَّ (10)ويتم صالته بعد سالمه [أ2/226]

صوروا ذلك مبا إذا مل يعلم  (12)، على أن مجعا  متقدمني(11)صالته، ملا مرَّ يف صفة األئمة
، لكن الذي اقتضاه إطالق الشيخني (13)]خلفه[ أنه نوى القصر, وإال مل تصح صالته

 ، أنه ال فرق، وله وجه يعلم من اجلواب السابق. (14)وغريمها
                                 

 زايدة من نسخة)ب(و)ج(و)د(. (1)
 جتوزا .عرفا  أو ( أي ما كان دون مسافة القصر، ويسمى سفرا  2)
 األصل. سقط من (3)
 (.1/504(، وروضة الطالبني )2/238(، والعزيز )2/289( انظر: التهذيب )4)
  (2/105انظر: أسىن املطالب ) (5)
 (2/105انظر: أسىن املطالب ) (6)
 (.3/360املهمات ) :( انظر7)
 (.2/105( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )8)
 (.2/581) (، والغرر البهية1/505( انظر: روضة الطالبني )9)
 (.2/107، وأسىن املطالب )(4/303(،  واجملموع )1/505( انظر: روضة الطالبني )10)
 أ.164/ل2انظر:( 11)
 (.2/107)شري بذلك للشيخ أيب حممد، انظر النقل عنه يف أسىن املطالب ( لعله ي  12)
 .زايدة من نسخة)ب(و)ج(و)د( (13)
(، وأسىن املطالب 4/303،  واجملموع )(1/505وروضة الطالبني ) (،2/234العزيز)( انظر: 14)

(2/107.)  
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 يف اجلمعة (1))ابب(/ 
  .)2(بضم امليم وإسكاهنا وفتحها وُحِكَي كسرها 

  ٻ ﴿: لقوله تعاىل؛ (4)عند اجتماع شروطها (3)وهي فرض عني

ڀ ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ فيه :أي (5)﴾ٻ  پ  پ  پ پ 

لينتهني أقوام عن ودعهم » :-- عنهوصحَّ  ،(6)﴾ٺ  ٺ
من » :وصحَّ أيضا  ، (7)«ليكونن من الغافلني ُثَّ ، أو ليختمن هللا على قلوهبم، اجلمعات

رواح اجلمعة واجب على كل » :، وأيضا  (8)«طبع هللا على قلبه، ع هتاون  ترك ثالث جَُ 
                                 

 /أ من نسخة )ج(. 156( هناية ل1)
(، ومغين احملتاج 3/3(، والغرر البهية )8/58(، ولسان العرب )3/1198( انظر: الصحاح )2)

 (. 2/283(، وهناية احملتاج )1/471)
ث بفعل من جمموع املكلفني وال يسقط اإل عني هو: ما طلب الشارع فعله طلبا  جازما   ( فرض3)

(، وهناية السول شرح منهاج الوصول 1/100انظر: اإلهباج يف شرح املنهاج ) بعضهم.
 (.2/952(، والقواعد الفقهية وتطبيقاهتا )44)ص

 .(4/403) (، واجملموع1/507(، وروضة الطالبني )2/524( انظر: البيان )4)
 . 9: رقم آيةمن ( سورة اجلمعة، 5)
 . 9: رقم آيةمن ( سورة اجلمعة، 6)
، 1/384يف كتاب اجلمعة، ابب: التغليظ يف ترك اجلمعة ) رواه مسلم يف صحيحه( 7)

 .--، من حديث أيب هريرة، وابن عمر(865رقم:
الصالة، ابب: التشديد يف (، ورواه أبو داود يف كتاب 15498، رقم:: 24/255( رواه أمحد )8)

(، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلمعة، ابب: ما جاء يف ترك 1052، رقم:183ترك اجلمعة )ص
(، وحسنه، ورواه النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: 500، رقم:168اجلمعة من غري عذر )ص

(، ورواه ابن ماجة يف كتاب إقامة 1369، رقم:224التشديد يف التخلف عن اجلمعة )ص
(، ورواه ابن 1125، رقم:2/37صالة، ابب: ما جاء فيمن ترك اجلمعة من غري عذر )ال

(، ورواه ابن خزمية يف كتاب 2786، رقم:7/26حبان يف كتاب الصالة، ابب: اجلمعة )
، 3/176اجلمعة، ابب: ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك اجلمعة لتاركها من غري عذر )

من  وصححه، ،(1034، رقم:1/415ب اجلمعة )(، ورواه احلاكم يف كتا1858رقم:
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أو ، أو امرأة، عبد مملوك، واجلمعة حق واجب على كل مسلم إال أربعة»، (1)«حمتلم
 .(3)وسيأيت أهنا ركعتان، (2)«أو مريض، صيب

، لكنها اختصت بشروط لصحتها، (4)[كسائر اخلمس أركان  وشروطا  ]وآدااب    وهي 
 .ذلك كله ب[2/227] كما أييت(6)(5)]وآبداب[، وشروط للزومها

 :على ما يشرتط لغريها ستة (7)زائدا / )اجلمعة(صحة شرط( )
 .(8)إذ مل ينقل فعلها كذلك؛ فال تصح ابلعدد فرادى )مجاعة(:األول 
 ة ـاعـمـراط اجلـتـدد اشـعـراط الـتـزم من اشـلـه ال يـأن (9)أيتـع ما يـالمه مــاد كــوأف 

                                                                                       
 (. 2651، رقم:2/758حسنه النووي يف خالصة األحكام ) حديث أيب اجلعد الضَّْمري، 

، 225( رواه النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: التشديد يف التخلف عن اجلمعة )ص1)
، 2/758، صححه النووي يف خالصة األحكام )-ك-(، من حديث حفصة1371رقم:
 (. 3/403(، واجملموع )2653رقم:

(، من 1067، رقم:185( رواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: اجلمعة للملوك واملرأة )ص2)
ومل يسمع  --ى النيب أحديث طارق بن شهاب مرفوعا ، وقال: طارق بن شهاب قد ر 

هذا حديث صحيح "(، وقال: 1062، رقم:1/425ة )منه شيئا ، واحلاكم يف كتاب اجلمع
البيهقي يف كتاب اجلمعة، ابب: من جتب عليه اجلمعة رواه ، و "على شرط الشيخني

أي رواية -وعلى تقدير ثبوهتا "(، وذكر له شواهد، وقال ابن امللقن: 5678، رقم:3/253)
، "اييين وحدهأيب إسحاق اإلسفر عند يكون مرسل صحايب وهو حجة إال  -طارق بن شهاب

صححه غري "(، وقال احلافظ ابن حجر: 756، رقم:1/216انظر: خالصة البدر املنري )
(، 760، رقم:3/1022) احلبري أورد للحديث عدة شواهد، انظر: التلخيص ، ُثَّ "واحد

 (. 592، رقم:3/54صححه األلباين يف إرواء الغليل )و 
 (. 174( انظر: )ص3)
 (( وهو تصحيف. ( يف األصل: ))وآذان  4)
 ))وآبذان(( وهو تصحيف :( يف األصل5)
 (. 1/472(، ومغين احملتاج )1/507(، وروضة الطالبني )2/248( انظر: العزيز )6)
 /ب من نسخة )ب(. 255( هناية ل7)
  .(3/17(، والغرر البهية )4/427(، واجملموع )1/515( انظر: روضة الطالبني )8)
 (. 166انظر: )ص( 9)
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فألهنا ؛ وأما اجلماعة، فألنه قد حيضر أربعون من غري جاعة؛ أما العدد، وعكسه

 .(1)وهو ال يستدعي عدد األربعني، االرتباط احلاصل بني صاليت اإلمام واملأموم
استئذانه  (2)سن[لكن ]يُ ، ال يشرتط حضور السلطان هلا وال إذنه فيها وأنه 

 .(3)فيها
 .(4)من اخلالف سن أال يطول فصل بني إحرام اإلمام والعدد املعترب خروجا  ويُ  
ابن حدثه  (7)وحمداث  إن، (6)(5)أو صغر ولو حمرما  برابعية، وتصح إبمام به حنو رق 

وال ، ال مينع اجلماعة (8)]ألنه[؛ وال أثر حلدثه، األربعنيإن كان زائدا  على ، بعد الصالة
 .(10)النتفاء العدد املعترب؛ وإال فال، )9(نيل فضيلتها

، (12)حبال (11)إلمامةــألهنما ليسا أهال  ل رأة مطلقا  ــافرا  أو امــومثله ما لو ابن ك 
به ليس  اإلشكال قائما   (1)دام(14)]ما[ ألنه؛ األقرب نعم كذلك؟  (13)ل اخلنثىـــوه

                                 
 . (2/304، وهناية احملتاج )(3/19(، والغرر البهية )2/262( انظر: العزيز )1)
 ( يف األصل ))ُسن((. 2)
 (. 4/428(، واجملموع )1/515(، وروضة الطالبني )2/262( انظر: العزيز )3)
 (. 2/260( انظر: العزيز )4)
 تصح صالة اجلمعة خلف إمام ال جتب عليه اجلمعة ممن هو من أهل األعذار. أي( 5)
 (. 1/485(، ومغين احملتاج )1/515(، وروضة الطالبني )2/263( انظر: العزيز )6)
 سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(.قوله: ))إن((  (7)
 سقط من األصل.  (8)
 ( يف )ب(و)ج(و)د( ))فضلها((. 9)
 (. 1/516(، ومغين احملتاج )1/516(، وروضة الطالبني )2/264( انظر: العزيز )10)
 ))لإلمام املذكور((.  :نسخة )ب(( يف 11)
 (.2/121انظر: أسىن املطالب )( 12)

َثى: الذي اَل ََيُْلُص ِلذََكر  13) (، 1/281َواَل أُنثى، واجلمع، َخَناثى. انظر: الصحاح ) ( اخلُنـْ
  .(248وحترير ألفاظ التنبيه )ص ،(2/145ولسان العرب )

 ))ال((.  :( يف األصل14)
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 .(3)إلمامة الذكور حبال (2)أهال  
 (4)كما قاله جع متقدمون،  أو بعضهم صحت لإلمام، ولو ابن حدث األربعني 

 .ف العلم بطهارهتمه مل يكلَّ ألنَّ ، وأقراه (6)عن العمراين (5)ونقله الشيخانأ[ 2/228]
 .(8)االطالع على حاهلملسهولة ؛ أونساء، حنو عبيد (7)خبالف ما لو ابنوا 
 وسواء زاد اإلمام  ،(11()10)والقمويل (9)كما صرح به املتويل،  وللمتطهر منهم تبعا  له 

؛ مع كون العدد شرطا   وإمنا صحت لإلمام (1)كما قاله املتويل،  على األربعني أم ال

                                                                                       
 ( قوله: ))ما دام(( سقط من نسخة )ب(. 1)
 هال (( سقط من نسخة )ب(. أليس  -إىل قوله-( من قوله: ))لإلمامة 2)
 (. 1/486(، ومغين احملتاج )1/517( انظر: روضة الطالبني )3)
 (. 2/311(، وهناية احملتاج )1/485مغين احملتاج )( منهم الصَّْيَمرِي، انظر: النقل عنه يف 4)
 (. 1/516(، وروضة الطالبني )2/265( انظر: العزيز )5)
( هو: حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن سعيد العمراين اليماين، ُوِلَد سنة تسع ومثانني وأربعمائة، 6)

تفقه على جاعة منهم: خاله أبو الفتوح العمراين، واإلمام زيد بن عبدهللا البقاعي، وكان 
، والزوائد، إماما ، زاهدا ، ورِعا ، عاملا  عارفا  ابلفقه واألصول والكالم، من تصانيفه: البيان

وغريب الوسيط، تويف سنة مثان ومخسني ومخسمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى 
(، وطبقات 184، رقم:1/212(، وطبقات الشافعية لألسنوي )1038، رقم:7/336)

 (. 210الشافعية البن هداية هللا )ص
 ( يف نسخة )ب(: ))نوى((7)
 (. 1/485(، ومغين احملتاج )1/517بني )(، وروضة الطال2/265( انظر: العزيز )8)
 (.286( انظر: تتمة اإلابنة )ص9)
، كان إماما  يف الفقه، ( هو: أمحد بن حممد بن مكِ ي بن ايسني القرشي املخزومي القمويل10)

عارفا  ابألصول، توىل القضاء، وحسبة مصر، ودرَّس ابلفخرية، له تصانيف منها: البحر 
احمليط، وجواهر الدرر، وغريمها، تويف سنة سبع وعشرين وسبعمائة. انظر ترجته: طبقات 

، 2/332(، وطبقات الشافعية لألسنوي )1300، رقم:9/30الشافعية الكربى )
(، والدرر 535، رقم:2/45، وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )(966رقم:

 (. 769، رقم:1/304الكامنة )
 (. 2/311(، وهناية احملتاج )1/485( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )11)
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 منفردا  ويصح إحرامه ، متبوع ألنه؛ واحتمل فيه حدثهم، يف حقه دَ جِ ألنه مل يفت بل وُ 
 .(3)كما مرَّ ،  (2)له وللمتطهر املؤمت به لكنه تبعا  ، فاغتفر له مع عذره ما ال يغتفر لغريه

 .(4)وقيل ال تصح اجلمعة له وال للمتطهر واعتمده األسنوي كابن الرفعة
والعلم ، ونية االقتداء، كشرطها يف غريها من القرب؛  وشرط اجلماعة هنا

 .(6)(5)مما مرَّ ، وغري ذلك، والتأخروعدم التقدم ، ابالنتقاالت
كما أفاده من   )ال يف الثانية(، شرتط يف الركعة األوىلتلكن اجلماعة هنا إمنا 

، (7)«إليها أخرى ل ِ صَ فليُ ؛ من أدرك من اجلمعة ركعة» :--ملا صحَّ من قوله ؛ زايدته
 .(8)بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الالم ل ِ صَ ويُ 

أو فارقوه وأمتوا ، كل منهم وحده  فأمتَّ ؛  أحدثُثَّ ، ابألربعني ركعةى اإلمام فلو صلَّ  
وال ينافيه قوهلما يف ، (10)كما صححاه هنا،  (9)اجلمعة ب[2/229] أجزأهتم؛ منفردين

                                                                                       
 (. 2/311( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )1)
 . (2/311، وهناية احملتاج )(1/485مغين احملتاج )(، و 2/120أسىن املطالب )( انظر: 2)
  (. 165انظر: )ص (3)
 (. 3/374(، واملهمات )4/292انظر: كفاية النبيه )( 4)
 (. 1/482(، ومغين احملتاج )3/17(، والغرر البهية )4/427( انظر: اجملموع )5)
 ب(.104/ل2انظر: )( 6)

(، وصحح إسناده، ورواه الدارقطين يف  1077، رقم:1/429( رواه احلاكم يف كتاب اجلمعة )7)
(، 1595، رقم:2/317كتاب اجلمعة، ابب: فيمن يدرك من اجلمعة ركعة أو مل يدركها )

(، من 5831، رقم:3/291ورواه البيهقي يف كتاب اجلمعة، ابب: من أدرك من اجلمعة )
(، واحلديث متفق عليه 3/84أللباين يف إرواء الغليل )صححه ا ،--حديث أيب هريرة 

يف كتاب مواقيت الصالة، ابب: من أدرك  رواه البخاري يف صحيحهمن غري ذكر للجمعة، 
يف كتاب املساجد  رواه مسلم يف صحيحه(، و 580، رقم:1/168من الصالة ركعة )

 (. 607، رقم:1/274) ومواضع الصالة، ابب: من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة
 (. 1/482(، ومغين احملتاج )4/476( انظر: اجملموع )8)
 (. 1/509( انظر: مغين احملتاج )9)
 (. 1/520(، وروضة الطالبني )2/269( انظر: العزيز )10)
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، ألنه يف العدد؛ األربعني يف جيع الصالة (1)االنفضاض يشرتط أال ينقص العدد ]عن[
 .(3)(2)مرَّ كما ،  ال يف اجلماعة وال تالزم بينهما

مل تصح ، صالة واحد من األربعني حال انفرادهم يف الركعة الثانية (4)فلو بطلت 
 .(5)فكأنه مل حيرم، لتبني فساد صالته من أوهلا؛ جعة الباقني

أن يسلم أتى بركعة بعد  (7)ركوع الثانية واستمرَّ معه إىل/ (6)ولو أدرك املسبوق 
إن  ومتت جعته، (9)ونقله الروايين عن النص (8)كما قاله ابن الصباغ،  سالمه جهرا  

قبل  (11)]منها[ لو خرج اإلمام (10)صحت جعة اإلمام، كما يفيده قول األذرعي
وهذا إذا مل ، بعد سالم اإلمام (12)وإليه يرشد قول النووي، السالم فال جعة للمأموم

 (16)قول األسنوي (15)]وهو أوجه من[، (14)يدقوبه ي، مع اإلمام ركعة كاملة (13)]يدرك[
 وإن خرج منها ،بل إذا أدرك معه ركعة وأتى أبخرى أدرك اجلمعة، أنه ال يتقيد بذلك

                                 
 ))من((.  :( يف األصل ونسخة )ب(1)
 (.1/509(، ومغين احملتاج )4/426انظر: اجملموع )( 2)
 (. 163انظر: )ص( 3)
 /أ من نسخة )ب(. 256( هناية ل4)
 (.1/252انظر: إخالص الناوي ) (5)
 )ج(.  ( قوله: ))املسبوق(( سقط من نسخة6)
 /ب من نسخة )ج(. 156( هناية ل7)
 (.358ص)يف فروع الشافعية، بتحقيق الطالب: فهد املخلفي  ( انظر: الشامل8)
  .(3/136( انظر: حبر املذهب )9)
 (. 1/507يف مغين احملتاج ) عنه( انظر النقل 10)
 زايدة من )ب(و)ج(و)د(.  (11)
 (. 4/476(، واجملموع )1/518( انظر: روضة الطالبني )12)
 سقط من األصل.  (13)
 ( قوله: ))وبه يقيد(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 14)
 سقط من األصل.  (15)
 (.226انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص (16)
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 .(1)كما مرَّ ،  كما أن حدثه ال مينع صحتها ملن خلفهاإلمام  
وليست الركعة األخرية متوقفة على ، وقوهلم بعد سالم اإلمام جرى على الغالب 
وأجزأته أ[ 2/230]ومن أدرك ركعة من اجلمعة بىن عليها أخرى : لقول األم؛ السالم
فريكع معه ؛ وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة، اجلمعة

 .انتهى ملخصا  ، (2)ويسجد
، سجد وأمتها جعة ولو شك مدرك الركعة الثانية قبل سالم اإلمام هل سجد معه 

 .(3)مل يدرك ركعة معه ألنه؛ أو بعد سالمه أمتها ظهرا  
، تشهده ترك سجدة منها سجدها (5)وعلم يف، الثانية (4)فعلم أنه لو أتى بركعته 

 .(6)وهو مدرك للجمعة،  تشهد وسجد للسهوُثَّ 
 .(7)وحصلت له ركعة من الظهر، فاتت اجلمعة أو شكَّ ، ن علمها من األوىلإو  
إن ، ركعة زائدة سهوا  صحت جعتهأن من أدرك الركعة كاملة مع اإلمام يف  (8)ومرَّ  

 بد أن يكون زائدا   ومنه يؤخذ أنه ال، (9)كالصالة خلف احملدث،  مل يكن عاملا  بزايدهتا
 .(11)قيفرَّ  (10)على األربعني إال أن

وإن  ، على من جاء بعد ركوع الثانية نية اجلمعة (12)وجيب خالفا  ملا يف األنوار 

                                 
 (. 166( انظر: )ص 1)
 (. 2/425األم ) (2)
 (. 4/476(، واجملموع )1/518(، وروضة الطالبني )2/266( انظر: العزيز )3)
 ( يف نسخة )ب(و)د(: ))بركعته((. 4)
 ( يف نسخة )د(: ))من((. 5)
 (. 1/518(، وروضة الطالبني )2/266( انظر: العزيز )6)
 (. 4/476) ( واجملموع2/262( انظر: العزيز )7)
 (.ب104/ل2( انظر: )8)
 (. 1/486(، ومغين احملتاج )4/477(، واجملموع )1/517( انظر: روضة الطالبني )9)
 ( قوله: ))إن(( سقط من نسخة )د(. 10)
 (. 4/476( انظر: اجملموع )11)
 (. 1/209األنوار ) (12)
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وألنَّ اليأس منها ال حيصل إال ، موافقة لإلمام؛ هي الالزمة له (1)كانت]الظهر[
خبالف ما إذا ، إذ قد يعلم أن إمامه تذكر ترك ركن فيأيت بركعة فيدرك اجلمعة؛ ابلسالم
محال  على أنه  ؛ملن بقي عليه ركعة متابعة إمامه ب[2/231]  مل جيزومن َثَّ ، مل يعلم

 .(2)تذكر ترك ركن
( نار  ق  وال م  ( بتحرم أخرى )غري مسبوق) من اإلمام (3)(بتحرمعقدها ): الثاين 

  واخللفاء -- ألنه؛ يف ذلك البلد (4)(/أخرى( جعة )بتحرمبفتح الراء )
على الواحدة  (8)وألنَّ االقتصار/، (7)(6)بعده مل يقيموا سوى جعة واحدة (5)]الراشدين[

 امتنع تعددها فمن َثَّ ؛ واتفاق الكلمة، أفضى إىل املقصود من إظهار شعار االجتماع
 .(11)كما نص عليه،  (10)وكثرة مساجده، يف مصر عظيم (9)ولو

 

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 (. 4/477(، واجملموع )2/266( انظر: العزيز )2)
 أي موافقة لتكبرية اإلحرام من إمام آخر.( 3)

  /ب من نسخة )ب(.256( هناية ل4)
 زايدة من )ب(.  (5)
 ( قوله: ))واحدة(( سقط من نسخة )ج(. 6)
واخللفاء من بعده مل يقيموا اجلمعة إال يف موضع واحد  --( قال ابن امللقن: "وأن النيب 7)

بن حجر: ا(، وقال احلافظ 720، رقم:1/209انظر: خالصة البدر املنري ) ،صحيح متواتر"
، مأخُذها ابالستقراء -ومنها عدم إقامة اجلمعة يف أكثر من موضع- وكل هذه األشياء املنفية

، 3/991) احلبري وهبذا صرَّح الشافعي، ونقل مثله عن ابن املنذر، انظر: التلخيص
 (. 521، رقم:3/81اء الغليل )(، وصححه األلباين يف إرو 723رقم:

 /ب من نسخة )د(. 149( هناية ل8)
 تكرر يف نسخة )ج(.  ( قوله: ))تعددها ولو((9)
(، واجملموع 1/509(، وروضة الطالبني )2/252(، والعزيز )2/347( انظر: التهذيب )10)

 . (2/301(، وهناية احملتاج )1/480(، ومغين احملتاج )3/12(، والغرر البهية )4/492)
 (. 2/384( انظر: األم )11)
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فحينئذ جيوز تعددها ؛ (2)أو غريه منه، يف حمل مسجد (1)(إال لعسر اجتماع) 
وقيل ، وأهلها يقيمون هبا جعتني (3)دخل بغداد --ألنَّ الشافعي؛ حبسب احلاجة

 .(6)االجتماع (5)األكثر على عسر فحمله؛ ومل ينكر عليهم (4)ثالاث  
وإن كان الغالب ، تصح منه (8)من أو، (7)]اجلمعة[ وهل املراد اجتماع من تلزمه 

، كل حمتمل؟  يف ذلك احملل غالبا   (9)من يفعلها و، أألنه بصدد أن يفعلها؛ أنه ال يفعلها
 .(10)ولعل األخري أقرب

، (12)عليه جع متقدمونومشى ، (11)وظاهر النص السابق منع التعدد مطلقا   
وأنكر ، ونسبه ألكثر العلماء، ف فيه بعد أن كان استبعدهوصنَّ  (13)وانتصر له السبكي

                                 
 ( قوله: ))إال لعسر اجتماع(( طمس من نسخة )د(. 1)
 ( قوله: ))منه(( سقط من نسخة )ب(. 2)
بغداد: أصل بغداد لألعاجم، والعرب ختتلف يف لفظها؛ إذ مل يكن أصلها من كالمهم وال  (3)

مصَّرها وجعلها مدينة اشتقاقها من لغاهتم، وهي أحد مدن العراق اليوم، كان أول من 
 (.1/465املنصور ابهلل أبو جعفر. انظر: معجم البلدان )

 ))أكثر(( بدال  من ))ثالاث ((.  :( يف نسخة )ب(4)
 ( قوله: ))عسر(( سقط من نسخة )ج(و)د(. 5)
(، والغرر البهية 4/492(، واجملموع )1/510(، وروضة الطالبني )2/252( انظر: العزيز )6)

 (. 2/301(، وهناية احملتاج )1/480(، ومغين احملتاج )3/14)
 ايدة من نسخة )ب(. ز  (7)
 ( قوله: ))من(( سقط من نسخة )د(. 8)
 ( قوله: ))أو من يفعلها(( سقط من نسخة )ب(. 9)
 (. 1/480حملتاج )( انظر: مغين ا10)
 (. 1/480(، ومغين احملتاج )3/14(، والغرر البهية )1/510( انظر: روضة الطالبني )11)
، وهو قول للشافعي يف القدمي، انظر النقل عنهم: ومن اتبعه( لعله ُيشري إىل الشيخ أيب حامد 12)

 (. 1/480(، ومغين احملتاج )3/14(، والغرر البهية )2/253العزيز )يف 
(، وهناية احملتاج 1/480(، ومغين احملتاج )3/14ظر النقل عن السبكي يف الغرر البهية )( ان13)

(2/302 .) 
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 .فيه (4()3)(2)]وأطنب[، (1)لألكثر أ[2/232] نسبة األول
 .(5)ى ببلد تعددت فيه ومل يعلم سبق جعته أن يعيدها ظهرا  فاالحتياط ملن صلَّ  

ألنه الذي عربوا ؛ إن سهل االجتماع يف موضع إىل ما قاله (6)وعدل عن قول أصله
 .خالفا  ملا تومهه عبارة أصله، امتنع التعدد، وليفيد أنه إذا انتفت السهولة والعسر، (7)به

أبن وقعت الراء من تكبرية اإلحرام ، ملعينة (8)(ق  ب  س   م  ل  )فإن ع  وحيث امتنع التعدد  
وإن كان  (9)فهي الصحيحة/، ابتدأ ابلتكبرية قبلهوإن ، من إمامها قبلها من غريه

، اببتداء التكبرية (10)فال عربة ابلسبق، السلطان مع غريها الجتماع الشرائط فيها فقط
 .(13)(12)يتبني االنعقاد (11)ألنَّ انتهاء التحرم هو الذي به؛ وال ابلسالم، وال ابخلطبة

 ُثَّ ، متبوع فلو أحرم إمام جعة ألنه؛ ت تكبرية اإلمام دون من خلفهربَِ وإمنا اعتُ  
صحت جعة األول كما يف ،  ابألول مثلهمُثَّ ،  اقتدى به تسعة وثالثونُثَّ ، إمام آخر هبا

                                 
 ( قوله: ))لألكثر(( سقط من نسخة )ج(. 1)
 ( يف األصل ))وأطيب(( وهو تصحيف. 2)
ُنُه يف اْسِتطَاَلة ، وأَْطَنَب الرَُّجُل أ( 3) طنب: الطَّاُء َوالنُّوُن َوالَباُء َأْصٌل َيُدلُّ َعَلى ثـََباِت الشَّيِء َومَتَكُّ

. انظر: مقاييس اللغة )  (. 2/378(، واملصباح املنري )3/426إَذا اَبَلَغ يف قـَْولِِه َكَمْدح  أو َذم  
 (. 3/14( انظر: الغرر البهية )4)
 (. 1/480( انظر: مغين احملتاج )5)
 (. 188( انظر: احلاوي الصغري )ص6)
(، واجملموع 1/510(، وروضة الطالبني )2/252( وأكثرهم عرب مبشقة االجتماع. انظر: العزيز )7)

(4/492 .) 
 ( قوله: ))فإن علم سبق(( طمس من نسخة )د(. 8)
 /أ من نسخة )ج(. 157( هناية ل9)
 عي((. ( يف )د(: ))ابلس10)
 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )د(. 11)
 أي أن اجلمعة الصحيحة هي املنعقدة أوال ، وهي السابقة بتكبرية اإلحرام.( 12)
(، والغرر البهية 4/493(، واجملموع )1/511(، وروضة الطالبني )2/253( انظر: العزيز )13)

(3/11 .) 
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 .(3)وامتنع على غريه افتتاح جعة أخرى للسبق؛ إبحرامه تعينت جعته (2)إذ ؛(1)اجملموع
 ب[2/233]واالستئناف، أمتوها ظهرا  ، ت طائفة أهنم مسبوقون أبخرىخربَِ ولو أُ 

 .(4)أفضل
أبن مسع ، (5)ابقةفلم يعلم السَّ ، احلال)وأشكل( بق السَّ  مَ لِ أو لغري معينة أبن عَ 

وجهل ، متالحقتني على األوجه تكبريتني مثال   واحدا   معذور خارج املسجدين ولو عدال  
 ؛على اجلميع (7)()الظهر (6)الواجب/ (فـ)؛  نسيُثَّ  مَ لِ أو عَ ، فأخرب ابحلال، ابقالسَّ 

 .(8)اللتباس الصحيحة ابلفاسدة
ابق بق ومل يعلم السَّ السَّ  مَ لِ من أنه إذا عَ  (10)للغزايل تبعا   (9)وما اقتضاه كالم أصله 

 .ضعيف استؤنفت اجلمعة
 (12)(تيد  ع  )أ  سبق  (11)أو مل يعلم، أبن علم وقوعهما معا  ، ابقيعلم السَّ  ال(إ)و  

، وليست إحدامها أوىل من األخرى، لتدافعهما يف األوىل؛ اجلمعة إن اتسع الوقت

                                 
 (. 4/494اجملموع ) (1)
 )د(.  وسقط من نسخة ،( يف نسخة )ب(: ))أو((2)
 (. 1/481(، ومغين احملتاج )4/494( انظر: اجملموع )3)
(، والغرر البهية 4/494(، واجملموع )1/511(، وروضة الطالبني )2/254( انظر: العزيز )4)

 (. 1/481(، ومغين احملتاج )3/12)
 ابق من اإلمامني((. و)د(: ))السَّ ( يف نسخة )ب(و)ج(5)
 /أ من نسخة )ب(. 257ل ( هناية6)
 ( قوله: ))الظهر(( طمس من نسخة )د(. 7)
(، ومغين احملتاج 3/15(، والغرر البهية )4/494(، واجملموع )1/512( انظر: روضة الطالبني )8)

 (. 2/303(، وهناية احملتاج )1/481)
 (. 188( انظر: احلاوي الصغري )ص9)
 .(2/252( انظر: الوجيز مع شرحه العزيز )10)
  (. يعلم(مل( يف نسخة )د(: ))و 11)
 ( قوله: ))أعيدت(( طمس من نسخة )د(. 12)
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 .(1)ة يف الثانيةوالحتمال املعيَّ 
، فال تصح األخرى، الحتمال تقدم إحدامها؛ واستشكل اإلمام برائتهم ابإلعادة 

، وما قاله مستحب" :يف اجملموع قال، (3)"  ظهرا  أن يقيموا جعة ُثَّ  (2)فاملتعني: "قال
  (5)ألنَّ األصل عدم وقوع جعة جمزئة يف]حق[؛ يف الرباءة كما قالوه (4)كافيةوإال فاجلمعة  

فال أثر الحتمال ، ف ال إىل نفس األمروألنَّ النظر إىل ظن املكلَّ : أي، (6)"كل طائفة
 .(7)بق قاله األسنويالسَّ 

وقت معها ): أيابخلطبة(  (8)كلها) أ[2/234] الصالةوقوع( ): الثالثو() 
 .(10)لالتباع رواه الشيخان ؛(9)الظهر(
 اجلمعة ُثَّ  --ي مع النيبا نصل ِ نَّ كُ : "-(11)-وقول سلمة بن األكوع 

                                 
 .(4/494(، واجملموع )1/511(، وروضة الطالبني )2/254( انظر: العزيز )1)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))فاليقني((. 2)
 (.2/560) ( انظر: هناية املطلب3)
َم (( ُقدِ  اجملموع وما قاله مستحب وإال فاجلمعة كافية ظهرا  قال يف أن يقيموا جعة ُثَّ ( قوله: ))4)

 ة((. يف نسخة )ب( بعد قوله: ))والحتمال املعيَّ 
 سقط من األصل.  (5)
 (. 4/494اجملموع ) (6)
 (.3/371انظر: املهمات ) (7)
 ( قوله: ))كلها(( سقط من نسخة )ج(. 8)
 (. 1/477(، ومغين احملتاج )3/5(، والغرر البهية )1/508( انظر: روضة الطالبني )9)
يف كتاب اجلمعة، ابب: وقت اجلمعة إذا زالت الشمس  رواه البخاري يف صحيحه( 10)

ي كان يصل ِ   --أن النيب  --(، من حديث أنس بن مالك 904، رقم:1/240)
يف كتاب اجلمعة، ابب: صالة اجلمعة  هرواه مسلم يف صحيحاجلمعة حني متيل الشمس، و 

  وسيأيت ذكره. --سلمة بن األكوع  عن(، 860، رقم:1/383حني تزول الشمس )
 --سلمة بن عمرو بن األكوع، واسم األكوع ِسنان األسلمي، كان ممن ابيع النيب  :( هو11)

ا ، فاضال ، كان شجاعا ، راميا ،   ،حتت الشجرة، وسكن املدينة، ث انتقل إىل الرَّبذة حمسنا ، خريِ 
سبع غزوات، تويف ابملدينة سنة أربع وسبعني. انظر ترجته:  --غزا مع رسول هللا

 (. 3374، رقم:3/120(، واإلصابة )1016، رقم:2/639االستيعاب )
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 حممول على شدة التعجيل بعد الزوال جعا  ، (1)"ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به
فعل شيء فال يُ ، ال أصل الظل، على أن املنفي فيه الظل الذي يستظل به، بني األخبار
   إذ لو جاز تقدمي اخلطبة لقدمها ؛ يف غري وقت الظهر، وال من خطبتها، من اجلمعة

-- (2)لتقع الصالة أول الوقت. 
 اإلحرام تعنيَّ ، أو شكوا يف ذلك، بل إن مل يسع واجب اخلطبتني والركعتني 
 .(3)لفوات الشرط؛ ابلظهر
 انقلبت ظهرا  ، يبق ما يسع الثانية (5)الركعة األوىل حىت حتقق أنه مل (4)ولو مدَّ  

وفارق نظريه فيما لو أحرم بصالة ، وإن مل َيرج الوقت، (7()6)كما رجحه الروايينن،  اآل
أبن ، فأكله يف اليوم أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا  ، وكانت مدة اخلف تنقضي فيها

 .(8)ابب اجلمعة أحوط
لكن خالف ، (9)خبروجه على األوجهل ولو خبرب عد، ولو خرج الوقت وهم فيها 

                                 
، 1/383( رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة، ابب: صالة اجلمعة حني تزول الشمس )1)

 (. 860رقم:
 .(1/490(، ومغين احملتاج )3/5(، والغرر البهية )4/433( انظر: اجملموع )2)
(، والغرر البهية 4/433(، واجملموع )1/508(، وروضة الطالبني )2/249( انظر: العزيز )3)

 (. 1/478(، ومغين احملتاج )3/5)
 ( يف نسخة )ب(: ))من((. 4)
  .((مل : ))لو)ج(نسخة و يف األصل ( 5)
ُوِلَد سنة مخس  ،احملاسن عبدالواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروايين الطربيأبو  :( هو6)

عشرة وأربعمائة، أخذ عن والده وجده، وأخذ عن نصر العمري الفقه، وروى عنه أبو الفتوح 
تويف سنة اثنتني ومخسمائة.  ،الطائي، وأبو طاهر السلفي، وإمساعيل التيمي، وخلق كثريون

الشافعية الفقهاء (، وطبقات 901، رقم:7/193انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى )
 (. 191(، وطبقات الشافعية البن هداية هللا )ص256، رقم:1/273البن قاضي شهبة )

 (.2/296(، وهناية احملتاج )1/478تاج )النقل عنه يف مغين احمل ( انظر7)
 . (2/296، وهناية احملتاج )(1/478مغين احملتاج )( انظر: 8)
   (.2/296(، وهناية احملتاج )1/508(، وروضة الطالبني )2/545( انظر: البيان )9)
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تقريره أمتوها ظهرا  وجواب    (6)واقتضى كالم اجملموع، (5()4)(3)ابن املرزابن )2((1)[الدارميفيه]
 .(8)وغريمها ب[2/235]الشيخان (7)كما قاله/

ألهنما صالات ؛ وال يشرتط جتديد نيته، واستئناف الظهر، وقيل هلم قلبها نفال   
كما ،  (10)احلضر مع السفر (9)كصالة/؛  فجاز بناء أطوهلما على أقصرمها، وقت واحد

 .(12)ر ابلقراءة من حينئذوُيسِ ، (11)أييت
 .(14)األصل بقاؤه (13)ألن؛ ثناءها يف خروجهأوال أثر للشك 

 

                                 
 )ب(. نسخة سقط من األصل و  (1)
     ُوِلَد سنة مثان ومخسني ،حممد بن عبدالواحد بن حممد بن عمر الدارمي البغداديهو:  (2)

ما ، ابرعا ، فقيها ، شاعرا ، تفقه على أيب احلسن األردبيلي، والشيخ أيب وثالمثائة، كان إما
تويف  ،له كتاب االستذكار، نقل عنه يف الروضة يف مواضع كثرية ،سفراييين، وغريمهاحامد اإل

(، 4/182ربعني وأربعمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى )وأمثان  ةبدمشق سن
 (. 196، رقم:1/212طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )

 ( قوله: ))ابن املرزابن(( سقط من نسخة )ج(و)د(. 3)
أحد أئمة املذهب، أخذ عن  ،أبو احلسن علي بن أمحد البغدادي، املعروف اببن املرزابن :( هو4)

انظر ترجته:  .تويف سنة ست وستني وثالمثائة ،عنه الشيخ أبو حامدوأخذ ن القطان، اب
 (. 91البن هداية هللا)ص الشافعية وطبقات (،221،رقم:3/346) طبقات الشافعية الكربى

 (. 1/478(، ومغين احملتاج )3/8(، والغرر البهية )4/429( انظر: النقل عنهما يف اجملموع )5)
 (. 4/229( اجملموع )6)
 /أ من نسخة )د(. 150( هناية ل7)
 (. 4/229(، واجملموع )1/508(، وروضة الطالبني )2/249( انظر: العزيز )8)
 /ب من نسخة )ب(. 257( هناية ل9)
 .(4/429(، واجملموع )1/508(، وروضة الطالبني )2/545( انظر: البيان )10)
  (. 176انظر: )ص (11)
 ( انظر: املصادر السابقة. 12)
 ( قوله: ))ألن(( تكرر يف نسخة )ب(. 13)
 (. 1/478(، ومغين احملتاج )4/429(، واجملموع )2/249( انظر: العزيز )14)
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؛ أو املسبوق التسليمة األوىل خارجة مع علمهم خبروجه، (1)]هم[ ولو سلموا منها 
 .(2)بطلت صالهتم

أو جاهلني ، (4)كالسالم يف أثناء الظهر عمدا  (3)قلبوها قبل السالم نفال  ا وإن كانو  
 .(5)لعذرهم؛ أمتوها ظهرا  

لكونه ؛ الوقت فيما يتداركه كما حط عنه العدد (6)وإمنا مل حيط عن املسبوق/ 
رضي هللا -افعيــبدليل اختالف قول الش، ت أكثرـوقــاية الـارع برعـاء الشـنـتـألنَّ اع؛ اتبعا  
 (7)وعدم اختالفه يف فوات اجلمعة بوقوع شيء، يف االنفضاض املخل ابجلماعة -عنه

أبنه ال يكفي يف إثبات  (10()9)ورده القونوي، (8)من صالة اإلمام خارج الوقت
اختلف  قال وملَِ ألنه يعود السؤال فيُ : أي، ستناد إىل ما ذكرالاملذكور ا (11)]االعتناء[

                                 
 و)ج(. زايدة من )ب( (1)
 (. 1/478(، ومغين احملتاج )1/508(، وروضة الطالبني )2/250( انظر: العزيز )2)
َر يف نسخة )ب( نسخة )ج(و)د( وُأخِ  ( قوله: ))وإن كانوا قلبوها قبل السالم نفال (( سقط من 3)

 بعد قوله: ))كالسالم((. 
 . أي: بطلت صالهتم( 4)
 (. 2/297(، وهناية احملتاج )1/508(، وروضة الطالبني )2/250( انظر: العزيز )5)
 /ب من نسخة )ج(. 157( هناية ل6)
 بوقوع شيء(( سقط من نسخة )ب(.  -إىل قوله-أكثربرعاية الوقت ( من قوله: ))7)
 (. 2/297(، وهناية احملتاج )3/8(، والغرر البهية )2/250( انظر: العزيز )8)
ُوِلَد مبدينة قونية سنة مثان وستني  ،ونوي التربيزيعلي بن إمساعيل بن يوسف الق :( هو9)

ية ابلقاهرة، وخترج فتدريس الشريتوىل  ا،وستمائة، الزم ابن دقيق العيد، والدمياطي، وغريمه
عليه خلق كثري، وصنَّف تصانيف منها: شرحه املشهور على احلاوي، وشرح خمتصر املنهاج 

تويف سنة تسع وعشرين وسبعمائة انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى  ،للحليمي
 .(54، رقم:3/24(، والدرر الكامنة )1388، رقم:10/132)

 (. 3لصغري للقونوي )ص( انظر: شرح احلاوي ا10)
 ( يف األصل: ))االعتبار((. 11)
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، اجلمعة إال بعد الزوال ل ِ صَ  يُ مل -- (1)]أنه[ وجوابه؛ قوله هنا ال هناك وكل شرط
، (3)«(2)أدرك من صالة اجلمعة ركعة فقد أدرك الصالة أ[2/236] من» :وصحَّ عنه

، (4)وابلثاين اشرتاط العدد يف الركعة األوىل، فثبت ابألول اشرتاط وقوع كلها يف الوقت
؛ من أن النهي عن الصالة يف األوقات املكروهة للتحرمي ويف األمكنة للتنزيه (5)ومبا مرَّ 

 .اعتناء الشارع ابألوقات أكثر من غريها (6)إذ
صحت له وملن ، والباقون خارجه، (7)م األوىل اإلمام وتسعة وثالثون فيهولو سلَّ  

 .(8)مني خارجهل ِ دون املسَ ، معه فقط
م من معه أو بعضهم وسلَّ ، م فيهكأن سلَّ ،  وكذا فيه إن نقصوا عن أربعني 
 .(9)خارجه

ألنَّ سالمهم وقع يف الوقت ؛ وإمنا صحت له وحده فيما لو كانوا حمدثني دونه
 .(10)فتمت فيه صورة الصالة خبالف ما إذا خرج الوقت قبل السالم

خبالف اجلمعة ، فيما إذا فقد الطهورين (11)وألنَّ احملدث تصح صالته يف اجلملة 
ومن ، ر ابلتأخري إىل خروج بعض الصالة عن الوقتهنا مقص ِ  (12)وألنه، الوقت خارج

                                 
 سقط من األصل.  (1)
  ((.( يف نسخة )ب( زايدة قوله: ))وهذا2)
  (. 166)ص خترجيه تقدم( 3)
 (. 3/8( انظر: الغرر البهية )4)
 ب(.402/ل1انظر: ) (5)
 ( يف نسخة )ب( و)ج(و)د(: ))إن((. 6)
 ( أي يف الوقت. 7)
 (. 2/298(، وهناية احملتاج )1/479(، ومغين احملتاج )2/250) ( انظر: العزيز8)
 (. 1/479(، ومغين احملتاج )1/508(، وروضة الطالبني )2/250( انظر: العزيز )9)
 (. 2/298(، وهناية احملتاج )1/516( انظر: روضة الطالبني )10)
 ( يف نسخة )د(: ))اجلمعة(( 11)
 ( يف نسخة )ب(: ))كأنه((. 12)
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له على  (2)وأخروا إىل خروجه صحت]صالته[، م فيهأبن سلَّ ،  يقصرمل لو (1)َثَّ 
 .(3)األوجه
أو ، مبنية بطني بلد أو قرية( ب[2/237](4)ة  ط  )ب   وقوعها مع اخلطبة : والرابع 
ألهنا مل تقم ؛ (8)بيوت يف األرض: أو أسراب وهي (7)غريها/أو ، (6)سعف وأ، (5)قصب

 .(10)(9)واخللفاء بعده إال يف دار اإلقامة --يف عصره 
 .(11)نوإن مل يكن يف مسجد أو كُ ، فال تصح إال يف أبنية جمتمعة يف العرف 
وال تنعقد يف غري ، ألهنا وطنهم؛ الظوإن اهندمت وأقاموا العمار هبا ولو يف م 

 .(12)هذهالبناء إال يف 
فإن جعتهم ال تصح فيه قبل ، ليعمروه قرية؛ وأقاموا فيه وفارق ما لو نزلوا مكان   
 .(13)ابستصحاب األصل يف احلالني، البناء

                                 
 (( سقط من نسخة )ب(. ))َثَّ  ( قوله:1)
 زايدة من نسخة )د(.  (2)
 (. 2/298(، وهناية احملتاج )1/478( انظر: مغين احملتاج )3)
 سيأيت تعريفها يف الصفحة التالية. ة:( ِخطَّ 4)
ُب قصب: كلُّ نَبات  ِذي أَنبيَب، واحدهُتا َقَصبٌة؛ وكلُّ نبات  َكاَن ساقُه أَنبيَب وُكعواب ، َوَقصَ  (5)

ُت السُّكَِّر َمْعُروٌف، َواْلَقَصُب اْلَفارِِسيُّ ِمْنُه ُصْلٌب َغِليٌظ يـُْعَمُل ِمْنُه اْلَمزَاِمرُي َوُيَسقَُّف بِِه اْلبـُُيو 
 (. 2/504(، واملصباح املنري )1/674َوِمْنُه َما يـُتََّخُذ ِمْنُه اأْلَْقاَلُم. انظر: لسان العرب )

 ( يف نسخة )د(: ))سقف(( وهو تصحيف. 6)
 /أ من نسخة )ب(. 258( هناية ل7)
 (. 1/272(، واملصباح املنري )1/463( انظر: لسان العرب )8)
(، واجملموع 1/509(، وروضة الطالبني )2/251(، والعزيز )2/537( انظر: البيان )9)

 (. 1/479(، ومغين احملتاج )3/10(، والغرر البهية )4/419)
 (.169، تقدم )صواخللفاء بعده إال يف دار اإلقامة --مل تقم يف عصره كوهنا  (10)

  .(3/11(، والغرر البهية )4/420(، واجملموع )1/509( انظر: روضة الطالبني )11)
 (. 1/479(، ومغين احملتاج )4/420(، واجملموع )2/379( انظر: األم )12)
 (. 2/299(، وهناية احملتاج )1/479احملتاج ) مغين :( انظر13)
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عليها أعالم للبناء  (1)وهي بكسر املعجمة أرض َيط "ةطَّ خِ :"ودخل يف قوله 
، قصر فيه الصالةتال  أبن كان يف حمل   ، األبنية اجملتمعةالفضاء املعدود من ، (2)فيها

 .(3)اخلارج عنها ن ِ وعليه حيمل كالم من أطلق املنع يف الكُ ، خبالف غري املعدود منها
 (4)كما حبثه السبكي،  وال فرق يف املعدود منها بني املتصل ابألبنية واملنفصل عنها 
وأكثر أهل القرى يؤخرون : "قالو ي واستحسنه األذرع، (6)(5)من كالم األم أخذا  

وعدم انعقاد اجلمعة فيه ، صيانة له عن جناسة البهائم؛ املسجد عن جدار القرية قليال  
أصحابنا لو بىن أهل : "قال (8)القاضي أيب الطيب أ[2/238] وقول، (7)"بعيد

، (10)"النفصاله عن البنيان؛ مسجدهم خارجها مل جيز هلم إقامة اجلمعة فيه (9)]القرية[
 .(12)من القرية انتهى (11)عد بهيُ  حممول على انفصال ال

 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))خطط((، ويف نسخة )ج(و)د(: ))خط((. 1)
 (.178)ص ( انظر:2)
 (. 1/479(، ومغين احملتاج )1/509(، وروضة الطالبني )2/251( انظر: العزيز )3)
 (. 2/299يف هناية احملتاج )ه ( انظر النقل عن4)
 )اإلمام((. ( يف نسخة )ج(و)د(: )5)
 (. 2/379( األم )6)
 (. 2/299) (، وهناية احملتاج1/479يف مغين احملتاج ) ه( انظر النقل عن7)
ُوِلَد سنة مثان وأربعني وثالمثائة،  ،طاهر بن عبدهللا بن طاهر، القاضي أبو الطيب الطربي :( هو8)

خلطيب البغدادي، أحد محلة املذهب، تفقه على الزجاجي، ومسع من العطريفي، وروى عنه ا
طبقات تويف سنة مخسني وأربعمائة. انظر ترجته:  ،شرح خمتصر املزين، وفروع ابن حداد

 .(178رقم: ،1/491(، وطبقات الفقهاء البن الصالح)121)ص للشريازي الفقهاء
 ((. البلدة)) األصل:( يف 9)
 (.297التعليقة الكربى )ص ( انظر:10)
 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )ج(. 11)
 (. 2/299) ( وهناية احملتاج1/479(، ومغين احملتاج )1/509( انظر: روضة الطالبني )12)
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فال تصح ، وإن استوطنها أهلها دائما   (2)[اخليام] "أو قرية (1)بلدا  :"وخرج بقوله 
على هيئة  (4)فإهنم ]كانوا[، (3)مل أيمر املقيمني حول املدينة هبا--ألنه ؛ جعتهم فيها

 .(6()5)ينفز املستو 
ملا صحَّ ؛ (8)فال تنعقد أبقل منهم، (7)منهم اإلمام/)أبربعني( وقوعها : واخلامس

 (10)رارةبنا يف املدينة أبو أمامة أسعد بن زُ  عَ أول من َجَّ : ")-)9-عن كعب بن مالك

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))بكذا((. 1)
 .يف األصل: ))اجلبال((( 2)
واخللفاء من بعده مل يقيموا اجلمعة إال يف موضع واحد  --( قال ابن امللقن: "وأن النيب 3)

بن حجر: ا(، وقال احلافظ 720، رقم:1/209صحيح متواتر" انظر: خالصة البدر املنري )
 أيمر املقيمني حول املدينةمل  --ومنها أنه - وكل هذه األشياء املنفية مأخُذها ابالستقراء،

 احلبري ل مثله عن ابن املنذر، انظر: التلخيصوهبذا صرح الشافعي، ونق ،-إبقامة اجلمعة
 (. 521، رقم:3/81(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )723، رقم:3/991)

 زايدة من نسخة )ب(.  (4)
 ،ازٌ َوَجُْعُه أَْوفَ  ،َوَمْعىن َوفـَُز السََّفُر َوْزن  والَعَجَلُة، الَفاِء َوفـَْتِحَها الن: الَوفْـُز ِبُسُكوِن و املستوفز  (5)

َتِصب ا َغرْيَ ُمْطَمِئن  . انظر: خمتار الصحاح لَوا َوفْـُز اِبلسُُّكوِن َواْستَـْوفـََز يف قـَْعَدتِِه قـََعَد ُمنـْ
 (. 2/667(، واملصباح املنري )1/342)

 (. 1/479(، ومغين احملتاج )4/420(، واجملموع )1/509( انظر: روضة الطالبني )6)
 / أمن نسخة )ج(. 158( هناية ل7)
 (. 1/482(، ومغين احملتاج )4/421(، واجملموع )1/512( انظر: روضة الطالبني )8)
ف شهد العقبة، ومل يتخلَّ  ،كعب بن مالك بن عمرو األنصاري اخلزرجيالصحايب اجلليل   :( هو9)

إال يف غزوة بدر وتبوك، وهو أحد الثالثة الذين ُخلِ فوا، فتاب هللا  --عن رسول هللا 
، 3/1323انظر ترجته: االستيعاب ). --ابلشام يف خالفة معاوية عليهم، مات 

 (. 7448، رقم:5/456(، واإلصابة )4484، رقم:4/461(، وأسد الغابة )2205رقم:
أبو أمامة أسعد بن ُزرارة بن ُعَدس بن ُعبيد األنصاري اخلزرجي، وهو الصحايب اجلليل  :( هو10)

كان نقيبا  على قبيلته، ومل يكن يف النقباء أصغر منه، أول األنصار إسالما ، وشهد العقبتني، و 
مات يف السنة األوىل من اهلجرة قبل بدر.  ،--ابملدينة قبل مقدم النيب  عَ وهو أول من َجَّ 

 (. 111، رقم:1/208واإلصابة ) (،30، رقم:1/80انظر ترجته: االستيعاب )
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ابلنون  (2)قيعوالنَّ ، (1)"يف نقيع اخلضمات وكنا أربعني --م النيبدِ قْ قبل مَ 
وجه الداللة كما يف ، (5)مبعجمتني األوىل مفتوحة والثانية مكسورة (4)/(3)ماتضِ واخلَ 

واألصل الظهر وال تصح ، عن األصحاب أن األمة أجعوا على اشرتاط العدد (6)اجملموع
صلوا كما » :وثبت، وقد ثبت جوازها أبربعني، اجلمعة إال بعدد ثبت فيه توقيف

 .(8)فال جتوز أبقل منه، من أربعني ومل يثبت صالته هلا أبقل، (7)«يصل ِ رأيتموين أُ 

                                 
(، ورواه ابن 1069، رقم:185لقرى )ص( رواه أبو داود يف كتاب اجلمعة، ابب: اجلمعة يف ا1)

(، ورواه ابن 1082، رقم:2/16ماجة يف كتاب إقامة الصالة، ابب: يف فرض اجلمعة )
كر عدد من جَّع وذِ  --خزمية يف كتاب اجلمعة، ابب: ذكر أول جعة ُجِ عت مبدينة النيب 

(، وقال 1039، رقم:1/417(، ورواه احلاكم يف اجلمعة )1724، رقم:3/112هبا أوال ، )
عنه حديث صحيح على شرط مسلم، ورواه الدارقطين يف كتاب اجلمعة، ابب: ذكر العدد 

(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلمعة، ابب: العدد الذي إذا  1583، رقم:2/307يف اجلمعة )
(، وقال عنه: حديث حسن 5703، رقم:3/259كانوا يف قرية وجب عليهم اجلمعة )

يف  (، والنووي3/998) احلبري التلخيص يف ابن حجرحلافظ حسنه ااإلسناد صحيح، و 
األلباين يف إرواء الغليل و (، 4/423يف اجملموع )و (، 2686، رقم:2/768خالصة األحكام )

 .(600، رقم:3/66)
 ( يف نسخة )ب(و)د(: ))ونقيع((. 2)
 سقط من نسخة )ب(.  ( قوله: ))واخلضمات((3)
 /ب من نسخة )د(. 150( هناية ل4)
يمات: بفتح اخلاء املعجمة، وكسر الضاد ضِ النَِّقيع لغة: مستنقع املاء، واخلَ نقيع اخلضمات:  (5)

 قداملعجمة، يطلق على النبات الناعم وعلى األرض الناعمة النبات، وهى قرية بقرب املدينة، 
املسلمني، وهو من أودية احلجاز، وليس هو بوادي النقيع. انظر: خليل  --محاه عمر

(، 9/86احلجاز ) معامل (، ومعجم434ألمكنة الواردة يف صحيح البخاري )صمعجم ا
 (290واملعامل األثرية يف السنة والسرية )ص

 (. 4/423( اجملموع )6)
يف كتاب األذان، ابب: األذان للمسافر إذا كانوا جاعة واإلقامة،  رواه البخاري يف صحيحه( 7)

 . --(، من حديث مالك بن احلويرث 631، رقم:1/179وكذلك بعرفة وجع )
 (. 1/482(، ومغين احملتاج )3/18(، والغرر البهية )4/423( انظر: اجملموع )8)
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أنه ابتدأها ، (1)«عشر افلم يبق إال اثن» ب[2/239]وليس يف خرب انفضاضهم 
ورواية ، (4)غريهم مع مساعهم أركان اخلطبة (3)حيتمل عودهم أو عود (2)بل/؛ ابثين عشر

على أنه حممولة على اخلطبة جعا  بني األخبار ، (6)«انفضوا يف الصالة» :(5)البخاري
عليه أوىل من  (9)ومحله، (8)أنه ال يؤثر االنفضاض يف الصالة (7)سيأيت يف بعض صور

 .(11)على اخلطبة كما ال َيفى (10)محلها
                                 

يف كتاب اجلمعة، ابب: إذا نفر الناس عن اإلمام يف صالة اجلمعة  رواه البخاري يف صحيحه (1)
يف كتاب اجلمعة، ابب: رواه مسلم (، و 936، رقم:1/248اإلمام ومن بقي جائزة ) فصالة

من حديث (، 863رقم: ،1/384﴾ )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چچ﴿ يف قوله تعاىل:
اجلمعة فجاءت عري من الشام  كان َيطب قائما  يوم --النيبولفظه أن  ،--جابر

 اآلية. لت هذهنزِ فانفتل الناس إليها حىت مل يبق إال اثنا عشر رجال  فأُ 

  /ب من نسخة )ب(.258( هناية ل2)
 ( قوله: ))عود(( سقط من نسخة )د(. 3)
 (. 2/305) ( انظر: هناية احملتاج4)
، ُوِلَد سنة أربع وتسعني ومائة، البخاريأبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي  :( هو5)

وروى عنه ، منهم اإلمام أمحد، وابن املديين، وغريمها ،ونشأ يتيما ، ومسع من علماء عصره
وله تصانيف كثرية منها: اجلامع الصحيح، والتاريخ  ،مسلم، والرتمذي، وابن خزمية، وغريهم

رجته: طبقات علماء احلديث تويف سنة ست ومخسني ومائتني. انظر ت ،الكبري، وغريمها
 .(587، رقم:2/555(، وتذكرة احلفاظ )547، رقم:2/243)

يف كتاب اجلمعة، ابب: إذا نفر الناس عن اإلمام يف صالة اجلمعة  رواه البخاري يف صحيحه( 6)
، قال: --جابر من حديث (، 936، رقم:1/248فصالة اإلمام ومن بقي جائزة )

إذا اقبلت عري حتمل طعاما  فالتفتوا إليها حىت ما بقي مع  -- ي مع النيب"بينما حنن نصل ِ 
 ...". إال اثنا عشر رجال   --النيب 

 ( يف نسخة )ب(: ))صور بعض((. 7)
 (.187انظر: )ص( 8)

 و)ج(و)د(: ))فحمله((. ( يف نسخة )ب(9)
 ( يف نسخة )ب(: ))محله((. 10)
 (. 1/484(، ومغين احملتاج )3/19(، والغرر البهية )4/423) انظر: اجملموع (11)
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: أي (3)]أمي[ أن األربعني لو كان فيهم (2)األذرعي عن فتاوى البغوي (1)ونقل 
فصار  ، الرتباط صحة صالة بعضهم ببعض؛ مل تصح جعتهم، وقد قصر يف التعلم

 .(4)كاقتداء القارئ ابألمي
فتصح ؛ أمي مل يقصر (5)أو كان فيهم، أما لو كانوا كلهم أميني يف درجة واحدة 

إذ ال يصح ؛ خبالف ما إذا مل يكونوا يف درجة، يف الثانية جعتهم إن كان اإلمام قارئ  
 .(7)كما مرَّ ،  (6)اقتداء بعضهم ببعض

إذ صالة ؛ والعلة املذكورة صرحية يف رده، ثما حبُ هو ، ]والتفصيل املذكور يف الثانية
بل التعليل به ظاهر أو صريح يف أن الغرض إمنا هو يف ؛ فال تعلل مبا ذكر، املقصر ابطلة
القتداء او  ،به (9)هم كأهنم مقتدونملا ذكر صريَّ  (8)ألنَّ ذلك االرتباط املشبه؛ من مل يقصر

 .(11)(10)به ابطل فلم تصح جعتهم حينئذ[
خبالف ما إذا جهلها  (13)اخلطبة مل جتز اجلمعة (12)ولو جهلوا كلهم: "ل البغويقا 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))نقله((. 1)
 (.109( فتاوى البغوي )ص2)
 سقط من األصل.  (3)
(، 1/482(، ومغين احملتاج )2/115انظر نقل األذرعي عن فتاوى البغوي يف أسىن املطالب ) (4)

 (. 2/305وهناية احملتاج )
 ))منهم((. ( يف نسخة )ب(: 5)
 (. 2/305( انظر: هناية احملتاج )6)
 (.  ب98/ل2( انظر: )7)
 ( يف نسخة )ب(: ))املستند((. 8)
 ( يف نسخة )ب(: ))يقتدون((. 9)
 سقط من األصل.  (10)
 (. 2/306) ( انظر: هناية احملتاج11)
 ( قوله: ))كلهم(( سقط من نسخة )ب(. 12)
 ( يف نسخة )ب(: ))جعتهم((. 13)
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 .(1)"ألهنا شرط لصحتها؛ بعضهم
، عاقال   ابلغا  : أي، (فا  ل  ك  م   (2)ذكرا  ) ويشرتط يف كل من األربعني أن يكون مسلما   

إال  وشتاء   عن وطنه صيفا   (4))ظعنه(أبن ال يكون ، ببلد اجلمعة (3)(نا  ط   و  تـ  م   را  )ح  
 .(6)كتجارة وزايرة؛  (5)(ة  اج  )ل   

ومن فيهم ، وغري املكلفني أ[2/240، ]واخلناثى، والنساء، فال تنعقد ابلكفار 
 .(7)لنقصهم؛ رق

؛  كمن أقام على عزم عوده إىل بلده بعد مدة ولو طويلة؛  وال بغري املتوطنني 
مع أن يوم عرفة ، ع حبجة الوداعم ِ مل جيَُ  --وألنه ، لعدم التوطن؛ والتجار، كاملتفقهة

 .(9)مع عزمه على اإلقامة أايما   (8)بل جع بني الظهر والعصر تقدميا  ؛ فيها كان يوم جعة
 .(11)لعدم اإلقامة ببلدها؛ وإن مسعوا النداء، اجلمعة (10)وال ابملتوطنني خارج بلد 

 

                                 
  (.2/115ه يف أسىن املطالب )النقل عن ( انظر1)
 ( قوله: ))ذكرا (( طمس من نسخة )د(. 2)
 ( قوله: ))حرا  متوطنا (( طمس من نسخة )د(. 3)
: َذَهَب َوَساَر، والظَّْعُن: َسرْيُ اْلَباِديَِة ِمْن اَبِب نـََفَع مبعىن اْرحَتََل، وظُعون   ا  َظَعَن ظَْعن :َظَعنه (4)

لُنْجَعة  أَو ُحُضوِر ماء  أَو حَتَوُّل  ِمْن َماء  ِإىل َماء  أَو ِمْن بـََلد  ِإىل بـََلد ؛ َوَقْد يـَُقاُل ِلُكلِ  َشاِخص  
 (. 2/385(، واملصباح املنري )13/270ِلَسَفر  ظاِعٌن، انظر: لسان العرب )

 اجة(( سقط من نسخة )د(. ( قوله: ))حل5)
 .(4/421(، واجملموع )1/512(، وروضة الطالبني )2/256( انظر: العزيز )6)
 (. 1/482(، ومغين احملتاج )3/19(، والغرر البهية )1/539( انظر: روضة الطالبني )7)
 ( يف نسخة )ب(: ))بعدها((. 8)
(، والغرر البهية 4/421موع )(، واجمل1/541(، وروضة الطالبني )2/301ظر: العزيز )ان (9)

  (.2/306، وهناية احملتاج )(1/482(، ومغين احملتاج )3/19)
وال ابملتوطنني خارج  مع عزمه على اإلقامة أايما   جع بني الظهر والعصر تقدميا  ( قوله: ))10)

 (( سقط من نسخة )ج(. . بلد
 (. 1/482(، ومغين احملتاج )3/19( انظر: الغرر البهية )11)
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يشرتط تقدم  :(5)(4)الزركشي وغريه (3)وأقرمها (2)والبغوي (1) قال القاضيومن َثَّ 
 وإمنا صحت له إذا كان إماما   ،(6)]هلم[ ألنه تبع؛ إحرام من تنعقد هبم لتصح لغريهم

لكن رده ، فيها مع تقدم إحرامه ألنَّ تقدمه ضروري فاغتفر فيه ما ال يغتفر يف غريه
 .(8)وأطالوا فيه (7)جع

 (9)األصبحي قاله، ومن له مسكنان ببلدين انعقدت به فيما إقامته فيه أكثر 
 .(11()10)واألصفوين

                                 
أحد رفعاء األصحاب وهو صاحب التعليقة ، احلسني بن حممد بن أمحد املروذي :هو (1)

وصاحب  ،إمام احلرمني :ج عليه عدد كثري منهموخترَّ  ،تفقه على القفال املروزي ،املشهورة
طبقات الشافعية الكربى  :تويف سنة اثنتني وستني وأربعمائة. انظر ترجته ا،وغريمه التتمة

 .(206،رقم: 1/153وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة)، (394،رقم:4/356)
 . (2/306وهناية احملتاج )(. 3/19النقل عنهما يف الغرر البهية ) ( انظر2)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وتبعهما((. 3)
 (.1/189الديباج يف توضيح املنهاج )( انظر: 4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))جع((. 5)
 من نسخة )ب(.  زايدة (6)
 ( يف نسخة )ب(و)ج( و)د(: ))آخرون((. 7)
وغريه، انظر: هناية  اقتضاه كالم األصحاب ورجحه جاعة من املتأخرين كالبلقيينهذا ما  (8)

 (.2/306احملتاج )
له مصنَّف يف غرائب  ،علي بن أمحد بن أسعد بن أيب بكر بن حممد األصبحي :( هو9)

الشرحني، يعين شرح الرافعي والعجلي، وله كتاب معني أهل التقوى على التدريس والفتوى،  
(، 1385، رقم:10/128تويف سنة سبعمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى )

 (. 477، رقم:1/501البن قاضي شهبة ) الشافعية وطبقات الفقهاء
ُوِلَد أبصفون سنة سبع وسبعني وستمائة،  ،سف بن إبراهيم األصفوينعبدالرمحن بن يو  :( هو10)

كان ،  جاور مبكة وتفقه على البهاء القفظي، وسكن قوص ودرَّس هبا، وانتفع به كثريون، ُثَّ 
تويف سنة مخسني وسبعمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى  ،عاملا  ابلفقه والفرائض

 .(157، رقم:1/177سنوي )الشافعية لأل (، وطبقات1371، رقم:10/81)
 (. 2/1230) ( انظر النقل عنهما يف اإلسعاد11)
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فسيأيت ، وفيه نظر، (2)"فاملتجه عدم انعقادها به"يف اإلسعاد : قال (1)/فإن استواي
وأن املراد بذلك يف حق من له داران ، أن املتوطن مبكة وحنوها ال دم عليه (3)يف احلج
، أهله وماله ب[2/241]فيه  (5)فما، ت إقامته فيهرَ ثُـ أن يكون مسكنه فما كَ  (4)مبحلني

ألنَّ ؛ وقياسه أن يعترب ذلك جيعه هنا، فيه أهله على دون مرحلتني من احلرم (6)فما
 .(7)وهو التوطن، ملحظ البابني واحد

 :واعلم أن الناس يف اجلمعة على أقسام ستة 
 .(8)ر وال عذر لهكوهو من ذ ، من تلزمه وتنعقد به

واملقيم خارج البلد إذا ، واملسافر، وهو من فيه رق، مع صحتها منه (9)ومن ال وال 
 .(10)واخلنثى، واألنثى، والصيب، مل يسمع النداء

ر وإن كْ أو سُ ، أو كفر أصلي، أو إغماء، جنون (12)وهو من به (11)أو مع عدمها 
 .(13)لزمه القضاء

                                 
 /أ من نسخة )ب(. 159( هناية ل1)
 (. 2/1230( اإلسعاد )2)
 أ(.439/ل3( انظر: )3)
 ( يف نسخة )ب(: ))يف حملني((، وطمس من نسخة )د(. 4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))مما((. 5)
 مما((. ( يف نسخة )ب(: ))6)
 (.2/69(، وإعانة الطالبني )3/326( انظر: هناية احملتاج )7)
(، والغرر البهية 4/421(، واجملموع )2/304(، واحلاوي الكبري )123( انظر: اللباب )ص8)

(3/20 .) 
 ( أي: من ال تلزمه وال تنعقد به. 9)
واجملموع (، 2/304(، واحلاوي الكبري )1/208(، واملهذب )123( انظر: اللباب )ص10)

 (. 3/20(، والغرر البهية )4/421)
 ( أي: مع عدم صحتها منه. 11)
 يف نسخة )ج(: ))فيه((.  (12)
 (.  3/20(، والغرر البهية )4/421( انظر: اجملموع )13)
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 .(2)وهو املعذور مبرض وحنوه، به (1)ومن ال تلزمه وتنعقد
 .(3)وهو املرتد، ومن تلزمه وال تصح منه

ومتوطن خارج ، وهو املقيم غري املتوطن، وال تنعقد به (4)ومن تلزمه وتصح منه/ 
 .(5)بلدها مسع النداء

؛ (6)والسماع الواجب من خطبتيهما، ويشرتط متام األربعني يف كل أجزاء الصالة
 .(7)يف جيع األجزاء كالوقت ألنه شرط يف االبتداء فكان شرطا  

 .(8)ال يشرتط العدد فيما بقي من صالة املسبوق بعد سالم اإلمام نعم 
)فإن ، أو بينهما، أو الصالة، فإما أن يكون يف اخلطبة، فإن نقصوا عن األربعني 

ومثله ابألوىل زوال العدد  ، ابنفضاض أو غريه أ[2/242] األربعني (10)/(9)عن نقصوا(
، أو بني اخلطبة والصالة، األوىل منهايف الركعة : أي )يف خطبتها أو فيها(، كله

 .(11)واجلمعة يف الثانية فتصري ظهرا  ، اخلطبة يف األوىل والثالثة)بطلت( 
أوىل أو  ركن من خطبة( ه  ت  ف  مل يـ   ن  ب    را  و  )فـ  يف كل من الصور الثالث  وا()ال إن ت م  

وكان عودهم ، اأبن عاد املنفضون يف كل من الصور الثالث قبل طول الفصل عرف  ، اثنية

                                 
 .( يف نسخة )ب(: ))وال تنعقد به((1)
(، واجملموع 1/513روضة الطالبني )و (، 2/304احلاوي الكبري )(، و 123اللباب )ص( انظر: 2)

 (. 1/483(، ومغين احملتاج )3/20(، والغرر البهية )4/421)
 (. 3/20(، والغرر البهية )4/421( انظر: اجملموع )3)
 /ب من نسخة )ج(. 158( هناية ل4)
 ( انظر: املصادر السابقة. 5)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))خطبتها((. 6)
(، واجملموع 1/513(، وروضة الطالبني )2/260(، والعزيز )2/542( انظر: البيان )7)

 (. 1/483(، ومغين احملتاج )3/20(، والغرر البهية )4/426)
 (. 1/484(، ومغي احملتاج )2/261( انظر: العزيز )8)
 ( قوله: ))فإن نقصوا(( طمس من نسخة )د(. 9)
 /أ من نسخة )د(. 151( هناية ل10)
 (.1/482(، ومغين احملتاج )1/513وروضة الطالبني ) (،2/257( انظر: العزيز )11)
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،  فحينئذ يبين على ما مضى؛ يف الصورة الثانية قبل الركوع فيها مع متكنهم من الفاحتة
فإن كان قد أتى بركن من اخلطبة يف الصورة ، ترك ركن كما لو تذكر بعد السالم قريبا  

 .(2)يف غيبتهم أعاده هلم (1)األوىل
، ريهم ممن فاته ركن من اخلطبةأو أمت األربعون بغ، أما إذا عادوا بعد طول الفصل 

أو يف األوىل ومل يتمكنوا بعد عودهم من ، أو انفضوا بعد ركوع األوىل وإن عادوا فورا  
، لعدم مساعهم اخلطبة؛ فيجب االستئناف أيضا   عادوا فورا   (3)وإن/، الفاحتة قبل الركوع

العدد معترب يف جيع إذ ؛ انفراد اإلمام يف األوىل ابنفضاضهم بعد ركوعها (4)أو لتبني
بتباطئهم حىت فاهتم التمكن من الفاحتة قبل ركوع  ب[2/243] أو لتقصريهم، الصالة
  --أو لرتك الوالء الذي فعله النيب، (5)وغريه بناء على ما أييت عن اإلمام، اإلمام

 .(7)(6)واألئمة بعده
]أو كل ، أبن انفض بعض السامعني للخطبة )بن أحرم قبل انفضاض(متوا )أو(  

أو كلهم من الصالة بعد إحرام من مل يسمعها وقد كمل به  ،(8)من السامعني للخطبة[
من اشرتاط أربعني  (9)ملا يومهه كالم احلاوي خالفا  ، العدد وهو تسعة وثالثون غري اإلمام

، صار حكمهم واحد، ألهنم ملا حلقوا والعدد اتم؛ فحينئذ يتم هبم اجلمعة؛ غري اإلمام

                                 
 ( قوله: ))األوىل(( سقط من نسخة )ج(. 1)
(، ومغين احملتاج 3/22(، والغرر البهية )4/426(، واجملموع )1/513( انظر: روضة الطالبني )2)

 (. 2/309(، وهناية احملتاج )1/483)
 /ب من نسخة )ب(. 259( هناية ل3)
 ج(و )د(: ))تبني((. ( يف نسخة )ب(و)4)
 (. 190( انظر: )ص5)
 .--أحاديث الباب دالة على موالته ( 6)

 .(4/426(، واجملموع )1/514(، وروضة الطالبني )2/326( انظر: التهذيب )7)
 سقط من األصل  ونسخة )ب(و)ج(.  (8)
 حلق أربعون ُثَّ  وال إن انفضوا يف الصالة وحلق قريبا  أربعون مسعوا اخلطبة أو... ( وعبارته: "9)

 (. 189". انظر: احلاوي الصغري )ص ... انفضوا
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 .(1)م مساع اخلطبةفسقط عنه
فال تصح اجلمعة إال إن استأنف اخلطبة هبم وإن ، أما إذا انفضوا قبل إحرامهم به 

 .(2)النتفاء مساعهم وحلوقهم؛ قصر الفصل
م تسعة رِ حيُْ  (4)مل (3)علم أنه لويُ  ومبا تقرر من أن حكمهم يف األوىل صار واحدا   

،  انفض األربعون الذين أحرم هبمُثَّ ، وثالثون الحقون بعد رفع اإلمام من ركوع األوىل
ألنه إذا مل يؤثر انفضاض ؛ أو نقصوا فاجلمعة ابقية وإن مل حيضر الالحقون الركعة األوىل

  واحدا   أ[2/244] األولني ابلنسبة إىل عدم مساع الالحقني اخلطبة لكون حكمهم صار
رد  مَ لِ فعُ ، (5)لذلك كذلك ال يؤثر ابلنسبة إىل عدم حضورهم الركعة األوىل،  كما تقرر

وعلله مبا حاصله أنه ، تبطل اجلمعة فيتمها اإلمام ومن بقي معه ظهرا   (6)قول املصنف
نفض منهم أنه قد مضى لإلمام ركعة فقد فيها اقد تبني بفساد صالة األربعني أو من 

 (8)الذين تصح هبم اجلمعة هم الالحقون، ومل حيرموا إال (7)اجلماعة أو العدد، إذ املقتدون
 بعد ركوعه، انتهى.

ما مل يغتفر  إلدراك العدد املعترب للركعة األوىل أو الفاحتة؛ فيغتفر يف الدوام وأيضا   
أن حلوق  مَ لِ وعُ ، وإن ابن عدمه وحصول النظام ظاهرا   (9)]اإلدراك[ يف االبتداء لصورة

مع  األربعني األوىلوإن اتفقوا على اشرتاط إدراك ، الالحقني ال يتقيد ابلركعة األوىل
يشرتط أن ال  (10)وإمنا اختلفوا فيما إذا مل يتأخر حترمهم عن ركوعه، فالقفال، اإلمام

                                 
 (. 1/484(، ومغين احملتاج )3/24(، والغرر البهية )1/514( انظر: روضة الطالبني )1)
 . (2/310، وهناية احملتاج )(1/484(، ومغين احملتاج )1/514( انظر: روضة الطالبني )2)
 ( قوله: ))لو(( سقط من نسخة )ج(. 3)
 ( قوله: ))مل(( سقط من نسخة )ب(و)د(. 4)
 (. 3/28(، والغرر البهية )4/427(، واجملموع )2/259( انظر: العزيز )5)
 (.1/254) إخالص الناوي :( انظر6)
 ( يف نسخة )ب(: ))املعتدون((، ويف نسخة )ج(: ))املقدمون((. 7)
  ال(( سقط من نسخة )ج(إ( قوله: ))8)
 سقط من األصل.  (9)
 .(2/260(، والعزيز )2/486) يف هناية املطلبه ( انظر: النقل عن10)
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يطول الفصل بني حترمهم وحترمه،  (3)أن ]ال[ (2)يشرتط/ (1)يتأخر، والشيخ أبو حممد
ه، بعد إحرام (6)ن ]تباطؤا[إقبل ركوعه و  (5)يشرتط متكنهم من قراءة الفاحتة/ (4)واإلمام

وقال  (9()8)راألنوا ب[2/245] ، وبه جزم القفال مرة وصاحب(7)ورجحه الغزايل
 .(10)"إنه املذهب: "البغوي

فكملوا تسعة وثالثني خبنثى، قال ؛ انية وثالثنينفضوا إال مثفا؛ ولو أحرم هبم
للشك يف متام العدد  ؛فإن كان إحرامه بعد انفضاضهم مل تصح جعتهم :)11(السلمي

العدد  (12)وصحتها وشككنا يف نقص األن حكمنا ابنعقاده ؛املعترب أو قبله صحت
واألصل صحة الصالة فال تبطل ابلشك، كما لو شك فيها هل مسح  بتقدير أنوثته،

                                 
 (. 2/260(، والعزيز )2/486هناية املطلب ) ( انظر: النقل عن الشيخ أيب حممد يف1)
 /أ من نسخة )ج(. 159( هناية ل2)
 سقط من األصل.  (3)
 (. 2/486( انظر: هناية املطلب )4)
 /أ من نسخة )ب(. 260( هناية ل5)
 ( يف األصل ونسخة )د(: ))يناطوا(( وهو تصحيف. 6)
 (. 2/268( انظر: الوسيط )7)
وهو جملدان لطيفان  الفقهيف األنوار  بهو: يُوُسف بن إبراهيم عزالدَّين األردبيلي صاحب كتا (8)

ي يف الرَّوضة وغريها وجعله خالصة املذهب وله شرح مصابيح البغو  فيهعظيم النَّفع اختصر 
اء، تويف سنة إحدى وسبعني وسبعمائة. انظر ترجته: طبقات الفقهاء الشافعية البن جز ثالثة أ

 (.676، رقم:2/185قاضي شهبة )
 (.  1/200( انظر: األنوار )9)
 (. 2/326( انظر: التهذيب )10)
( هو: علي بن املسلم بن حممد أبو احلسن السلمي، أحد مشايخ الشام األعالم، مسع أاب 11)

احلسن بن أيب احلديد، وروى عنه احلافظ أبو القاسم بن عساكر، وابنه القاسم، نصر، وأاب 
تويف سنة ثالث  ،وكان عاملا  ابملذهب والفرائض والتفسري، له مصنَّف يف أحكام اخلناثى

 (.934رقم: ،7/235وثالثني ومخسمائة. انظر طبقات الشافعية الكربى )
 ( يف نسخة )ج(: ))بعض((. 12)
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 .(1) رأسه
وجبت اإلعادة، فكالمه حممول   ابن رجال  ُثَّ  (2)ومن أطلق أنه إذا كمل به العدد/ 
 .(3)ري هذه الصورةعلى غ
فال تبتدئ حىت ، انفضاضهم قبل اخلطبة، "يف خطبتها أو فيها:" (4)وخرج ]بقوله[ 

كما ،  (5)إال إن طال الفصل قبل عودهم، وبينها وبني الصالة فال يضر، يكملوا أربعني
 .(6)مرَّ 

ت أحكامه مستوفاة كما مرَّ ،  (7)جاز االستخالف )لإلمام(الصالة  )وإن بطلت(
 .(8)اجلماعة يف صالة

 (9)ومل يتقدم واحد من املأمومني، نعم إن كانت الصالة الباطلة له هي اجلمعة 
 (12))واجب( منها (11))األوىل( الركعة )يف(لواحد منهم  (10))فاالستخالف(، مكانه
 .(13)ليدركوا اجلمعة؛ عليهم

                                 
 (. 2/118ل عنه يف  أسىن املطالب )( انظر النق1)
 /ب من نسخة )د(. 151( هناية ل2)
 (. 2/118( انظر: أسىن املطالب )3)
 ( سقط من األصل ومن نسخة )ج(و)د(. 4)
 (. 4/426(، واجملموع )2/257( انظر: العزيز )5)
 (. 190( انظر: )ص6)
(، ومغين احملتاج 3/29(، والغرر البهية )4/488(، واجملموع )1/518( انظر: روضة الطالبني )7)

(1/508 .) 
 أ (.151/ل2)( انظر: 8)
 ( يف نسخة )ج(: ))املأموم((. 9)
 ( قوله: ))فاالستخالف(( طمس من نسخة )د(. 10)
 ( قوله: ))األوىل(( طمس من نسخة )د(. 11)
 نسخة )د(.( قوله: ))واجب(( طمس من 12)
(، ومغين 3/32(، والغرر البهية )4/490(، واجملموع )1/522( انظر: روضة الطالبني )13)

 (. 1/508احملتاج )
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 أ[2/246]؛بَ دِ ، وإن نُ (1)خبالف الركعة الثانية فال يلزمهم االستخالف فيها 
 .(2)إلدراكهم مع اإلمام ركعة كاملسبوق

ال لفقد ، العدد (3)]لنقص[ به نألنَّ البطال؛ وال يشكل ابالنفضاض فيها 
 .(4)اجلماعة
جاز هلم املتابعة واالنفراد، ولبعضهم املتابعة وبعضهم  (5)فلو استخلف فيها 
 .(6)االنفراد
ال حضوره اخلطبة والركعة ، امأنه يشرتط يف خليفة اجلمعة اقتداؤه ابإلم (7)ومن َثَّ  
 .(8)األوىل

 .(9)وأن اخلليفة يف األوىل يتم جعة
 .(10)فاستخلفه؛  أحدث اإلمام يف الثانيةوكذا خليفة الثانية إن اقتدى يف األوىل ُثَّ  

يف :"ألنَّ قوله؛ من أن اإلمام إذا فارق يف الثانية أمتوا اجلمعة (11)ما يف أصلهوحذف 
 .(12)ذلكواجب يفيد  "األوىل

 
 

                                 
 ( قوله: ))فيها(( سقط من نسخة )ب(. 1)
 .(3/32(، والغرر البهية )4/490(، واجملموع )1/522( انظر: روضة الطالبني )2)
 ( يف األصل: ))لبعض((. 3)
 . (2/348، وهناية احملتاج )(1/509(، ومغين احملتاج )3/32الغرر البهية )( انظر: 4)
 ( قوله: ))فيها(( سقط من نسخة )ب(. 5)
 (. 3/32(، والغرر البهية )1/521(، وروضة الطالبني )2/270( انظر: العزيز )6)
((، ويف نسخة )د(: ))ومرَّ َثَّ 7)  ((. ( يف نسخة )ب(: ))ومرَّ
 . (2/350، وهناية احملتاج )(3/31(، والغرر البهية )1/519طالبني )( انظر: روضة ال8)
 (. 3/34( انظر: الغرر البهية )9)
 (. 1/509(، ومغين احملتاج )3/35( انظر: الغرر البهية )10)
 (. 189( انظر: احلاوي الصغري )ص11)
 (. 3/38( انظر: الغرر البهية )12)
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ابإلمام  (4)(3))اقتدى( (2)خليفة فيها: أي)اثنية( ركعة  (1)خليفه( )ويتم ظهرا   
وإمنا أدركها ، له يف إدراك اجلمعة ألنه مل يدرك ركعة خلف إمام يكون اتبعا  ؛ (5))فيها(

 .(6)وهو خليفة
، وإن مل يدرك ركعة مع اإلمام، وفارق من أدرك اإلمام يف األوىل واستخلفه فيها 

، موقوفة على جعة اإلمام (7) حينئذ ألنَّ جعة القوم؛ أبن اإلدراك يف األوىل آكد وأقوى
  .(10)فرادى (9)أن يتموها (8)جلواز/؛ ويف الثانية ليست كذلك

اخلليفة فال : أي (13))خلفه(الثانية : أي (12))أدركها(مسبوق : (11)أي )ال من(
وهو صحة اجلمعة خلف الظهر ، األصحبناء على ب[2/247] ،بل جعة؛ يتمها ظهرا  

 خبالف اخلليفة ، ةـعـام اجلمـمإالة ــظم صـى ركعة خلف من يراعي نألنه صلَّ ؛ (14)بشرطه
 
 

                                 
 ة )د(. مس من نسخط( قوله: ))ويتم ظهرا  خليفة(( 1)
 ( قوله: ))فيها(( سقط من نسخة )ج(. 2)
 (. 106)ص، انظر: اإلرشاد به((اقتدى )) املطبوع: منت اإلرشاد يف( 3)
 ( قوله: ))اقتدى(( طمس من نسخة )د(. 4)
 ( قوله: ))فيها(( طمس من نسخة )د(. 5)
 (. 3/34(، والغرر البهية )1/520(، وروضة الطالبني )2/271( انظر: العزيز )6)
 .((القوم جعة حينئذ ))جعة يف األصل:( 7)
 / ب من نسخة )ب(. 260( هناية ل8)
 ( يف نسخة )ب(: ))يتموا((. 9)
 (. 3/34(، والغرر البهية )1/520(، وروضة الطالبني )2/271( انظر: العزيز )10)
 ة )ج(: ))إىل((. ( يف نسخ11)
 ( قوله: ))أدركها(( طمس  من نسخة )د(. 12)
 ( قوله: ))خلفه(( طمس  من نسخة )د(. 13)
 ( قوله: ))بشرطه(( سقط من نسخة )ب(. 14)
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، وال من يراعي نظم صالته، اجلمعةمل يصل ركعة خلف إمام (1)نهأل ؛يف مسألة املنت
لعذره ؛ وجاز له فيها االستخالف وإن كان فيه فعل الظهر قبل فوت اجلمعة

 .(5)كما مرَّ َثَّ ،  (4)يف اجلملة مطلواب   (3)التقدم (2)ابالستخالف، ويكون
 (9)بعدها وقبل الصالة (8)أو (7))اخلطبة(أثناء  )يف(اإلمام  (6) )وإن استخلف( 
وكلها يف الثانية ، ما أتى به من بعض أركاهنا يف األوىل )مسع(أي واحد ممن  (10))من(

 .(11)صحَّ كما يف الصالة
خروجا  من ، (13)بشرطه (12)فيتطهر ويستأنف ويبين، ه حيث اتسع الوقترِ وإن كُ  

ألنه إمنا يصري من أهل اجلمعة إذا  ؛خبالف من مل يسمع، خالف جواز االستخالف
 .(15)، كما مرَّ (14)دخل يف الصالة

، (16)والتعبري ابلسماع هو ما جرى عليه األصحاب، والسماع هنا كاالقتداء َثَّ 

                                 
  .نه((فإ)) نسخة )ب(و)ج(و)د(:( يف 1)
 ( يف نسخة )ج(: ))ولكون((. 2)
 ( يف نسخة )د(: ))املتقدم((. 3)
 (. 3/35(، والغرر البهية )4/489(، واجملموع )2/271) ( انظر: العزيز4)
  (. 168انظر: )ص (5)
 ( قوله: ))وإن استخلف(( طمس  من نسخة )د(. 6)
 طمس  من نسخة )د(.  ((( قوله: ))اخلطبة7)
 ( قوله: ))أو(( سقط  من نسخة )ب(و)ج(. 8)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))أو قبل الصالة((. 9)
 من نسخة )ب(.   سقط ( قوله: ))من((10)
 .(1/522(، وروضة الطالبني )2/263(، والعزيز )2/588( انظر: البيان )11)
 ( يف نسخة )ب(: ))ويتبني((، ويف نسخة )ج(و)د(: ))أو يبين((. 12)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))بشرط((. 13)
 (.2/127وأسىن املطالب )(، 4/490(، واجملموع )1/522( انظر: روضة الطالبني )14)
 (.174انظر: )ص( 15)
 (. 3/37الغرر البهية )و  (،2/552هناية املطلب ) ( انظر:16)
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لكن قال ؛ (3)واعتمده السبكي، حقيقته (2)اشرتاط/ (1)صريح كالم الشامل وقضيته بل
، "وإن مل يسمع، مرادهم هنا به احلضور"كما أييت   (5)كالعمراين والرافعي  (4)يف اجملموع

، (9)مسألة املبادرة اآلتية أ[2/248]وأحلقا به (8()7)وابن الوردي (6)وجرى عليه البارزي
وقوله إن التعبري ابحلضور خالف ما ، ابحلضور أوىل من تعبريه ابلسماع (10)فتعبري أصله

ونفس ، املراد من السماع احلضور"صرح به يف العزيز والروضة مردود بقول العزيز: 
 ، انتهى.(12)"بال خالف وقد صرح به األئمة (11)السماع ليس بشرط

أثناء اخلطبة أو  (14)االستخالف حلدث (13)ف دون كالم أصلهومشل كالم املصن ِ 

                                 
 (. 357ص) يف فروع الشافعية، بتحقيق الطالب: فهد املخلفي ( الشامل1)
 /ب من نسخة )ج(. 159( هناية ل2)
 (.2/126انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 3)
 (. 4/490( اجملموع )4)
 (. 2/272(، والعزيز )2/588البيان )انظر: ( 5)
 (. 3/37الغرر البهية )(، و 2/127أسىن املطالب ) يف ه( انظر: النقل عن6)
نشأ حبلب، وتفقه على شرف  املعروف اببن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن حممد :( هو7)

أعرض عنه، ونظم البهجة الوردية على احلاوي  الدين البارزي، وغريه، ويل قضاء منبج، ُثَّ 
تويف يف  ،الصغري، واختصر ألفية ابن مالك وشرحها، واختصر ملحة اإلعراب، وغري ذلك
، 10/373الطاعون سنة تسع وأربعني وسبعمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى )

 (. 350، رقم:1/514البدر الطالع )و (، 472، رقم:3/195الدرر الكامنة )و (، 1402رقم:
 (.2/127النقل عنه يف أسىن املطالب ) ( انظر8)
 (. 197انظر: )ص( 9)
 (. 189( انظر: احلاوي الصغري )ص10)
 ( قوله: ))بشرط(( سقط من نسخة )ج(. 11)
 (. 2/272( العزيز )12)
( وعبارة األصل:" وإن أحدث اإلمام يف اخلطبة أو بينهما فاستخلف من حضر اخلطبة 13)

 (. 189نظر: احلاوي الصغري )صجاز"، ا
 ( يف نسخة )ج(: ))حلديث((. 14)
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يف نظريه من  (2)لكن اختار يف الروضة؛ هنا (1)وهو ما مشى عليه الشيخان، غريه
الختالل  ؛(4)فيه ويف احلدث (3)وصححه يف اجملموع، اإلغماء فيها منع االستخالف

 .على منع البناء على أذان غريه وقياسا  ، الوعظ بذلك
والغالب أن السامعني ال يرون  ،عالمق بينهما أبن القصد من األذان اإللكن يفرَّ  

فلو جاز البناء ألدى إىل االشتباه، والقصد هنا الوعظ مع مشاهدة ، شخص املؤذن
للخطبة  إحلاقا  ؛ (6)(5)األول فاألوجه ،أكثر السامعني للخطيب فال اشتباه عليهم

وهو  (9)فال لبس (8)آخر يقرب مما ذكرته وهو أهنا للحاضرين/  رأيت فرقا  ُثَّ ، (7)ابلصالة
  .األصوات(11)/(10) فيحصل هلم اللبس ابختالف، للغائبني
االستخالف يف االعتداد مبا أييت به ب[2/249] ف اشرتاطوقضية كالم املصنِ   
 .(12)صحَّ  مَّ أو أَ  لَ مَّ بل لو منع اخلطيب واحد وكَ ، وليس كذلك، الثاين

تقدمه إىل  (14)حال]كون[، أركان اخلطبة (ع  ام  س   م  )وأ   (13)واحد )أو خطب( 

                                 
 (. 4/488(، واجملموع )2/268( انظر: العزيز )1)
 (. 1/538( روضة الطالبني )2)
 (. 4/441اجملموع ) (3)
 ( يف نسخة )ج(: ))احلديث((. 4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))األوىل((. 5)
 (2/554( انظر: البيان )6)
 (. 3/36الغرر البهية )(، و 2/127أسىن املطالب )( انظر: 7)
 /أ من نسخة )د(. 152( هناية ل8)
 ( يف نسخة )د(: ))فال يسن((. 9)
 طمس من نسخة )ب(.  ((ابختالف -ىل قولهإ-  رأيتُثَّ ( من قوله: ))10)
 (. د/ من نسخة )261( هناية ل11)
 . (197)ص ( سيأيت الكالم عن املسألة12)
 ( قوله: ))أو خطب واحد(( طمس من نسخة )ب(و)د(. 13)
  سقط من األصل. (14)
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سواء ، أبن مل يطل الفصل بني اخلطبة والصالة، (2)(1))مبادرة(أو كون إمامته ، الصالة
وقوله  ، أو أعرض أم ال، تقدم بنفسه من غري استخالف أم ال، وسواء أحدث اخلطيب

يكون إال أن ، يستغىن عنه ابشرتاطهما املواالة بني اخلطبة والصالة "مبادرة:" (3)كأصله
، قصدا هبذا دفع ما قد يتوهم من اختصاص ذاك مبا إذا كان اخلطيب هو اإلمام

 .(5)ألنه من أهلها؛ (4)()صح  
وإن مل يسمع اخلطبة كما ، صحَّ  مَّ إذا خطب فيه واحد غري الذي أَ  (6))كالعيد( 

 .(8)(7)علم مما نذكره من تقدم صالة العيد على خطبتهيُ 
؛ أبن مل يقتد به غريهم، فقط (10))أبربعني(مَّ اجلمعة إمنا أَ كان املبادر يف  (9))ولو( 

 .(12)أركان اخلطبة (11))مسعوا(كانوا قد   )إن(، فإنه يصح
منهم صحت جعتهم وإن فوتوها على  وكذا لو ابدر أربعون مسعوها وقدموا واحدا   
 .(13)ألهنم من أهلها ؛الباقني

                                 
 ( قوله: ))مبادرة(( طمس من نسخة )د(. 1)
ِمْن اَبِب قـََعَد: أي َأْسَرْعُت،  ا  َواَبَدَر إلَيِه ُمَباَدرَة َوِبَدار  ء بُُدورا  يبََدَر إىَل الشَّ مبادرة: تقول  (2)

وتَباَدَر القوُم: َأسرعوا، وابَدَر الشيء مباَدرَة  وِبدارا  وابـَْتَدرَُه وبََدَر غريَه ِإليه  ،وََكَذِلَك ابَدْرُت إِليه
 (. 2/385املصباح املنري )و (، 13/270يـَْبُدرُه: عاَجَلُه. انظر: لسان العرب )

 (. 189( انظر: احلاوي الصغري )ص3)
 ( قوله: ))صح(( طمس من نسخة )د(. 4)
 (. 3/36(، والغرر البهية )2/273( انظر: العزيز )5)
 ( قوله: ))كالعيد(( طمس من نسخة )ب(و)د(. 6)
 (. 3/37( انظر: الغرر البهية )7)
 (.375انظر: )ص( 8)

 ( قوله: ))ولو(( سقط من نسخة )د(. 9)
 ( قوله: ))أبربعني(( طمس من نسخة )ب(و)د(. 10)
 ( قوله: ))إن كانوا قد مسعوا(( طمس من نسخة )د(. 11)
 (. 4/490(، واجملموع )1/521(، وروضة الطالبني )273//2( انظر: العزيز )12)
  .(1/511(، ومغين احملتاج )4/490(، واجملموع )2/273( انظر: العزيز )13)
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من بقية  (2))غريها(يف  )ال(فيها : أي)جبمعة( بقيد زاده بقوله  (1))وليس ملسبوق(
أو من صالته أطول من ، فلو أراد املسبوقون، (3))أن أيمت آبخر( أ[2/250]الصلوات

نشاء جعة بعد إألنه ميتنع ؛ صالة اإلمام أن يستخلفوا يف اجلمعة من يتم هبم مل جيز
لكنه إذا كان ، وظاهر كالمهم أنه ال فرق بني كون اخللفية منهم أو من غريهم، أخرى

 .(4)نشاء ما يعم االنشاء الصوري واحلقيقينشاء جعة إال أن يريدوا ابإلإمنهم ليس فيه 
حىت لو : "لذلك قال؛ اعتمد اجلواز إذا كان منهم (6()5)على أن اجلمال ابن كنب 

ركعة وسلموا  (8)ى معهماملسبوقني الذي منهم شخص ليس منهم وصلَّ  (7)اقتدى إبمام
واإلمام مستدمي هلا ال ، ألنه وإن استفتح اجلمعة فهو اتبع لإلمام ؛فله أن يتمها جعة

ميي يف وكذلك الر ِ ، (11)وأقره (10)صاحب البيان عن الشيخ أيب حامد (9)، نقله"مستفتح
                                 

 ( قوله: ))وليس املسبوق(( طمس من نسخة )د(. 1)
 ( قوله: ))غريها(( طمس من نسخة )د(. 2)
 ة )د(. ( قوله: ))أن أيمت آبخر(( طمس من نسخ3)
 (. 1/511(، ومغين احملتاج )3/38( انظر: الغرر البهية )4)
 ،ُوِلَد سنة ست وسبعني وسبعمائة ،حممد بن سعيد بن علي بن حممد بن كنب القرشي :( هو5)

     بعدن، وقرأ على قاضيها أيب بكر بن حممد احلبيشي، وعلى علي األقعش الزبيدي، ومهر
تويف سنة اثنتني وأربعني  ،يف الفقه، وتصدى للتدريس واإلفتاء، وويل قضاء عدن أربعني سنة

 (. 630، رقم:7/250الضوء الالمع )و (، 9/85مر )غال اءإنب ومثامنائة. انظر ترجته:
 (. 2/67يف إعانة الطالبني )ه ( انظر: النقل عن6)
 ( يف نسخة )ج(: ))ابإلمام((. 7)
 ))وفعل معهم((.  ( يف نسخة )ج(:8)
 ( يف نسخة )د(: ))فعلها((. 9)
ُوِلَد سنة أربع وأربعني وثالمثائة، ودرس  ،أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفراييينأبو حامد  :( هو10)

ين على أيب القاسم الدَّراكي، وكان عظيم اجلاه عند امللوك، مع الد ِ  فقه على ابن املرزابن، ُثَّ ال
تويف سنة ، روى عنه ُسليم الرازي وغريه، وله تعليق على شرح املزينالوافر، والورع والزهد، 

(، 120، رقم:164ست وأربعمائة. انظر ترجته: طبقات الفقهاء الشافعية للنووي )ص
 (. 38، رقم:1/57سنوي )وطبقات الشافعية لأل

 (. 2/589( انظر: البيان )11)
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 ، انتهى.(2)(1)شرحه]للتنبيه[
يف  (3)كالم الشيخني  كما اقتضاه،  أما اقتداء املسبوق آبخر يف غري اجلمعة فجائز 

اعتمده وال تغرت  : "فيه وكذا يف اجملموع، وقال، هناك (4)وصححه يف التحقيق، اجلماعة
واقتضاه كالم  (7)/(6)الذي مشيا عليه هنا: أي، (5)"مبا يف االنتصار من تصحيح املنع

وهم إذا أمتوا فرادى نلوا ، أبن اجلماعة حصلتب[2/251](9)، وعلاله(8)احلاوي
وكذا السورة يف ، وحتمل الفاحتة، كتحمل السهو؛  أبن لالقتداء فوائد أخر دَ فضلها، ورُ 

     يف (11)ألنَّ غاية ما؛ لكن يف هذا األخري نظر، (10)ونيل فضل اجلماعة الكاملة، اجلهرية
 وقد جعلوا ذلك ، (14)خالف ابلبطالن به (13)جلراين؛ (12)الباب أن هذا االقتداء مكروه

 

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 . (2/353، وهناية احملتاج )(2/67إعانة الطالبني ) يف ه انظر: النقل عن (2)
 (. 4/213(، واجملموع )2/96( انظر: العزيز )3)
 (.266التحقيق )ص( 4)
 (.4/213اجملموع )( 5)

 مشيا عليه هنا(( طمس من نسخة )ب(.  -إىل قوله-( من قوله: ))مستدمي 6)
 /ب من نسخة )ب(. 261( هناية ل7)
: "وإن أمتَّ اإلمام فقدموا من يتم هبم مل جيز جعة كانت أو غريها"، احلاوي الصغري ( وعبارته8)

 (. 190)ص
 /أ من نسخة )ج(. 160( هناية ل9)
 (. 1/511( انظر: مغين احملتاج )10)
 ( قوله: ))ما(( سقط من نسخة )ب(. 11)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))أن هذا االقتداء خالف األوىل((. 12)
 ب(: ))جبراين((. ( يف نسخة )13)
( يف نسخة )ب(: ))مالبطالن((، ويف نسخة )ج(: ))البطالن((، ويف نسخة )د(: ))يف 14)

 البطالن((. 
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 .)2((1)يف االقتداء يف الصبح ابلظهر مثال   ملحظ الكراهة
 (5)مع خرب (4)لالتباع؛ (3)قبل اجلمعة )تقدمي خطبتني(: )و(الشرط السادس 

وألنَّ خطبة ، أيضا   (8)لالتباع؛ رت خطبتا العيدخ ِ وأُ ، (7)«يكما رأيتموين أصلِ    (6)صلوا»
 .(9)ليدركها املتأخرون؛ ترَ خِ  ا إمنا تؤدى جاعة فأُ وألهنَّ ، اجلمعة شرط وهو مقدم

 .(10)التباع السلف واخللف؛ (ابلعربية)ويشرتط أن تكون أركاهنا  
 
 
 
 

                                 
سقط من  ،((وقد جعلوا ذلك ملحظ الكراهة يف االقتداء يف الصبح ابلظهر مثال  ( قوله: ))1)

 نسخة )ج(. 
 (( سقط من نسخة )د(. يف الصبح ابلظهر مثال  ( قوله: ))2)
 (. 1/486(، ومغين احملتاج )4/433(، واجملموع )1/529( انظر: روضة الطالبني )3)
يف كتاب اجلمعة، ابب: فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة  رواه مسلم يف صحيحه( 4)

من »قال:  --ولفظه عن النيب  ،--(، من حديث أيب هريرة 857، رقم:1/382)
ي معه، أنصت حىت يفرغ من خطبته، ث يصل ِ ى ما قدر له، ث اغتسل ث أتى اجلمعة فصلَّ 

أما تقدمي "قال احلافظ ابن حجر: و ، «غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل ثالثة أايم
 احلبري ، انظر: التلخيص"وهو إجاع ،اخلطبتني على الصالة يف اجلمعة فمتواتر عنه

 (. 738، رقم:1/1007)
 من نسخة )ج(و)د(.  ( قوله: ))خرب(( سقط5)
 تكرر يف األصل.  ( قوله: ))صلوا((6)
  (.181تقدم خترجيه )ص( 7)
، --جابر  عن(، 885، رقم:1/392يف كتاب صالة العيدين ) رواه مسلم يف صحيحه( 8)

 ". ... الصالة يوم العيد فبدأ ابلصالة قبل اخلطبة --ولفظه قال: "شهدت مع رسول هللا 
 (. 1/486(، ومغين احملتاج )3/41(، والغرر البهية )4/433) ( انظر: اجملموع9)
(، واجملموع 1/531(، وروضة الطالبني )2/286(، والعزيز )2/548( انظر: البيان )10)

 (. 1/486(، ومغين احملتاج )3/41(، والغرر البهية )4/440)
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فإن ، وإن زادوا على األربعني (1)اجلميع فرض كفاية اب هبوطِ فإن أمكن تعلمها خُ 
 .(2)الظهر نبل يصلو ؛ مل يفعلوا عصوا وال جعة هلم

أبن ؟ القاضي عن سؤال ما فائدة اخلطبة ابلعربية إذا مل يعرفها القوم وأجاب 
 ويوافقه قول الشيخني لو مسعوها ومل يفهموا، (3)فائدهتا العلم ابلوعظ من حيث اجلملة

 .(4)معناها صحت أ[2/252]
فإن مل حيسن أحد  ؛القوم وإن مل ميكن تعلمها خطب واحد بلغته وإن مل يعرفها 

 .(6)النتفاء شرطها؛ فال جعة هلم (5)منهم الرتجة
 :وأركان اخلطبتني مخسة 
 .(9)لالتباع؛ (8)هللا تعاىل يف كل منهما (7)محد: األول 

                                 
وإذا فعله البعض فرض كفاية هو: ما طلب الشارع فعله طلبا  جازما  من جمموع املكلفني،  (1)

سقط اإلث عن الباقني، وإذا تركه اجلميع أمثوا جيعا . انظر: اإلهباج يف شرح املنهاج 
(، والقواعد الفقهية وتطبيقاهتا 44)ص (، وهناية السول شرح منهاج الوصول1/100)
(2/952 .) 

ع (، واجملمو 1/531(، وروضة الطالبني )2/286(، والعزيز )2/548( انظر: البيان )2)
 (.1/486(، ومغين احملتاج )3/41(، والغرر البهية )4/440)

 (. 2/317(، وهناية احملتاج )3/41( انظر: النقل عنه يف الغرر البهية )3)
 (. 1/533(، وروضة الطالبني )2/289( انظر: العزيز )4)
َغِة : تقول تـَْرَجَم ُفالن َكاَلَمُه إَذا بـَيـََّنُه َوأَْوَضَحُه َوتـَْرَجَم َكاَلَم َغرْيِِه إَذا َعربََّ َعْنُه بُِلَغة  َغرْيِ لُ الرتجة (5)

 (. 5/1928َفاِعِل تـُْرُجَاٌن. انظر: الصحاح )الُمَتَكلِ ِم، َواْسُم الـ
 (. 1/489احملتاج ) (، ومغين3/41(، والغرر البهية )4/440( انظر: اجملموع )6)
اُل َكِلَمٌة َواِحَدٌة َوَأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ِخاَلِف الذَّم، واحلَمُد: نَقيُض لـاُء َوااحلَ محد:  (7) ِميُم َوالدَّ

ثـََناء لَِيد  أُوليَتها، واحلمُد قد يكون ُشْكرا  للصَِّنيعة َويكون ابِْتَداء للثناء.  إال الذَّمِ ، واَل يكون
 (. 2/100(، ومقاييس اللغة )2/446(، والصحاح )4/251هتذيب اللغة )انظر: 

 (.1/486(، ومغين احملتاج )3/42انظر: الغرر البهية ) (8)
، 1/385يف كتاب اجلمعة، ابب: ختفيف الصالة واخلطبة ) رواه مسلم يف صحيحه( 9)

 َيطب الناس --ولفظه قال:"كان رسول هللا  ،--(، من حديث جابر 867رقم:
 ".  ... حيمد هلل ويثين عليه مبا هو أهله
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، أو أمحد هللا، كاحلمد هلل؛  (1)لالتباع؛ )محد( لفظ)و( ،)بلفظ هللا(ويشرتط كونه  
 .(5)ن حامد هللأأو ، (4()3)أو هلل احلمد، (2)حبمد هللا و، أأو هللا أمحد

هذه املادة أي مادة )ح م د( ال صيغة : (7)واحلمد مراد ]به[ (6)يوقول احلاو  
 احلمد هلل واستدل له بعبارة اجملموع (9)إىل تعني/ (8)لكن مال األذرعي، املصدر فقط

 .(12)وحنومها، والشكر هلل، فخرج احلمد للرمحن، (11)(10)[ه]وغري 
ألنَّ كل عبادة افتقرت إىل ذكر هللا ، فيهما أيضا   --الصالة على النيبالثاين:  

 .(13)كاألذان والصالة؛  --تعاىل افتقرت إىل ذكر نبيه 
أو ، كاللهم صل على حممد؛  (14)(--)صالة على النيب تتعني صيغة (و) 
أو العاقب أو ، أو املاحي، أو النيب، أو الرسول أو أمحدد أو نصلي على حمم، أصلي

ى هللا عليه وإن وصلَّ  ورحم هللا حممدا  ، م هللا على حممدفخرج سلَّ ، (15)أو النذير، احلاشر

                                 
 ( ُيستدل له ابحلديث السابق. 1)
 (( سقط من نسخة )ب(. أو هللا أمحد أو حبمد هللا( قوله: ))2)
 (( سقط من نسخة )ج(. وحبمد هللا أو هلل احلمد( قوله: ))3)
 ( قوله: ))أو هلل احلمد(( سقط من نسخة )د(. 4)
 (. 1/486(، ومغين احملتاج )3/42البهية ) ( انظر: الغرر5)
 (. 190( احلاوي الصغري )ص6)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (7)
 . (2/313، وهناية احملتاج )(1/487يف مغين احملتاج ) ه( نظر النقل عن8)
 /ب من نسخة )د(. 152( هناية ل9)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  ( 10)
(، واجملموع 1/529(، وروضة الطالبني )2/283( انظر: الوجيز مع شرحه العزيز )11)

(4/438 .) 
 . (2/313، وهناية احملتاج )(1/487(، ومغين احملتاج )3/43( انظر: الغرر البهية )12)
 (. 1/486(، ومغين احملتاج )3/42(، والغرر البهية )2/283( انظر: العزيز )13)
 . (2/313، وهناية احملتاج )(4/438(، واجملموع )2/283( انظر: العزيز )14)
 . (2/313، وهناية احملتاج )(1/487(، ومغين احملتاج )3/42( انظر: الغرر البهية )15)
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الضمري كما صرح به صاحب  (2)ذكر يرجع إليه[ب2/253] (1)]له[ تقدم
 .(7)وغريمها، (6))5(والغزي (4()3)األنوار/
مع بيان أن هذا هو قياس ما  (8)وقد بسطت الكالم يف ذلك يف بعض الفتاوى 

ال  (10)]مبا[، ورد ما أطال به بعضهم من االحتجاج لإلجزاء (9)مرَّ يف صالة التشهد
 .(11)ى هللا على جربيل وحنوهاجيزىء وصلَّ 

وألهنا املقصود ، )12(لالتباع رواه مسلم؛ ابلتقوى )بوصيه(تيان اإلالثالث: (و) 
 .(13)األعظم من اخلطبة

وال طول الكالم فيها ، وال يتعني لفظ الوصية ابلتقوى كما أشار إليه إبعادة الباء

                                 
 )د(. وزايدة من نسخة )ب(و)ج( (1)
 ( يف نسخة )ب(: ))إىل((. 2)
 (.ب()/أ من نسخة )262هناية ل (3)
 (.1/135األنوار )( انظر: 4)
محد بن خلف بن كامل القاضي مشس الدين الغزي، ُوِلَد سنة ست عشرة وسبعمائة  :( هو5)

بغزة، تفقه على قاضي محاة شرف الدين البارزي، وأذن له ابلفتيا، وحفظ التلخيص يف 
 ف زايدات املطلب على الرافعي، تويف سنة سبعنياملعاين والبيان للقاضي جالل الدين، وصنَّ 

 (. 1316رقم: ،9/155طبقات الشافعية الكربى )وسبعمائة. انظر ترجته: 
 (. 1/348حاشية اجلمل )ه يف ( انظر النقل عن6)
 (. 3/42( انظر: الغرر البهية )7)
 (. 1/346( انظر: الفتاوى الكربى الفقهية )8)
 ب(.520/ل1انظر: )( 9)

 ((. إمنا)) األصل:( يف 10)
 ( قوله: ))حنوها(( سقط من نسخة )ب(. 11)
يف كتاب اجلمعة، ابب: ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيها من  مسلم يف صحيحهرواه ( 12)

ولفظه قال: "كان للنيب  --(، من حديث جابر بن مسرة 862، رقم:1/383اجللسة )
--  ."خطبتان جيلس بينهما، يقرأ القرآن ويُذَكِ ر الناس 

 (. 1/487(، ومغين احملتاج )3/43(، والغرر البهية )4/438) ( انظر: اجملموع13)
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اتقوا أو  (1))أطيعوا هللا(بنحو  )ولو(ألنَّ غرضها الوعظ وهو حاصل ؛ على األصح
 .(2)هللا

فقد يتواصى به ، وال يكفي االقتصار فيها على التحذير من غرور الدنيا وزخارفها 
؛ بل ال بد من احلمل على الطاعة واملنع من املعصية ويكفي أحدمها، منكروا املعاد

 .(3)لتالزمهما
؛ يف كل من اخلطبتني: أي، )فيهما(من األركان الثالثة واجب  (4)رَ كِ وكل مما ُذ  

 .(5)التباع السلف واخللف
فالوصية ؛ فالصالة؛ (7)أبن يبدأ ابحلمد؛ اخلطيب األركان الثالثة (6))ورتب(

 تبعا   أ[2/254] (10)يف احلاوي (9)كما  ال وجواب   (8)كما صححه النووي، )نداب (
 .(11)للرافعي
كما ،   الدعاءُثَّ ، أبن أييت بعد الثالثة ابلقراءة سن ترتيب الركنني اآلتيني أيضا  ويُ  

                                 
 ( قوله: ))ولو بنحو أطيعوا هللا(( طمس من نسخة )د(. 1)
 (.1/487(، ومغين احملتاج )3/43(، والغرر البهية )4/438جملموع )ا( انظر: 2)
لغرر (، وا1/529(، وروضة الطالبني )2/284العزيز )(، و 2/540هناية املطلب )( انظر: 3)

 . (2/314، وهناية احملتاج )(1/487(، ومغين احملتاج )3/43البهية )
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))ما ذُِكَر((. 4)
 (. 1/487(، ومغين احملتاج )4/438(، واجملموع )2/284( انظر: العزيز )5)
 ( قوله: ))ورتب(( طمس من نسخة )د(. 6)
 ( يف نسخة )ب(: ))ابحلمد هلل((. 7)
 (. 4/440موع )اجمل :( انظر8)
 ( قوله: ))كما(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 9)
وعبارته قال: "بلفظ هللا،  الرتتيب، التعبري حبرف العطف )ُثَّ( الدال على يؤخذ الوجوب من( 10)

 (. 190احلاوي الصغري )ص ،، ُثَّ الوصية"--ُثَّ لفظ الصالة على النيب 
(، ومغين احملتاج 3/43( ذكره الرافعي يف الشرح الصغري، انظر: النقل عنه يف الغرر البهية )11)

 (.2/317وهناية احملتاج )(، 1/489)
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 .(4)املقصود بدونه (3)حلصول؛ (2)وإمنا مل جيب]ذلك[، على ذلك (1)جرى الناس
 (5)اخلطبة )يف(للمؤمنني واملؤمنات أبخروي  )بدعاء(: أن أييت الرابع)و( 

أو ، )رمحكم هللا( :كقوله؛  اختص ابلسامعني )ولو(، السلف واخللفالتباع ؛ )الثانية(
 .(7)(6)إذ القصد ما يقع عليه اسم الدعاء؛ يرمحكم هللا

وإذا احتمل ، )9(لالتباع رواه الشيخان؛ (8))قراءة آية(: وجود )و(اخلامس
 .(11)على الوجوب على الراجح لَ ال قرينة، محُِ و الوجوب والندب  -- (10)فعله

 .(12)وسواء آية الوعد والوعيد وغريمها 
 .(14)كما صححه يف اجملموع،  ولو طويلة، (13)فال يكفي شطر آية/ 

                                 
 ( قوله: ))الناس(( سقط من نسخة )ب(. 1)
 زايدة من نسخة )ب(.  (2)
  .((حلصول علىذلك : ))يف األصل( 3)
 . (2/317، وهناية احملتاج )(1/489احملتاج )(، ومغين 1/535( انظر: روضة الطالبني )4)
 يف اخلطبة((سقط من نسخة )ج(.  -إىل قوله -( من قوله: ))وإمنا مل جيب5)
 اسم الدعاء((سقط من نسخة )ج(.  -إىل قوله - ( من قوله: ))ولو اختص6)
 .(4/440(، واجملموع )1/530(، وروضة الطالبني )2/284( انظر: العزيز )7)
 .(3/45(، والغرر البهية )4/438(، واجملموع )1/530روضة الطالبني )( انظر: 8)
 حدكم آمني واملالئكة يفأيف كتاب بدء اخللق، ابب: إذا قال  رواه البخاري يف صحيحه (9)

رواه (، و 3230، رقم:2/895السماء فوافقت إحدامها األخرى ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه" )
، (871، رقم:1/386ابب: ختفيف الصالة واخلطبة )مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة، 
يقرأ على املنرب،  --قال: "مسعت رسول هللا  --من حديث صفوان بن يعلى عن أبيه 

  ".﴾ٹ  ٹ ﴿
 ((. ( يف نسخة )ب(: ))قوله10)
 (. 2/315(، وهناية احملتاج )2/16(، وإرشاد الفحول )1/174( انظر: اإلحكام لآلمدي )11)
 (. 2/315(، وهناية احملتاج )1/530(، وروضة الطالبني )2/284( انظر: العزيز)12)
 /ب من نسخة )ج(. 160( هناية ل13)
 (. 4/439( اجملموع )14)
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ٺ   ﴿ ـال ك، )مفهمة(زاده بقوله  (1)]بقيد [ وإمنا تكفي قراءة آية

ألنَّ ؛ حدامها(إيف )ولو  (2)﴾ٺ  ٿ  ٿ     ﴾ أو﴿ٺ   
  .(3)دون تعيني الثابت القراءة يف اخلطبة

 .(5)جعلها يف األوىل وبعد فراغها، كما قاله األذرعي (4)سنويُ  
رواه ، لالتباع؛ (7)األوىل يف كل جعة (6)يف اخلطبة" ٱ "وقراءة  
كل   (9)فيه دليل على ندب قراءهتا أو بعضها يف خطبة: "قال يف شرحه، )8(مسلم
 .(10)"جعة

اجلمعة ب[2/255] يف قراءة (11)احلاضرين كما مل يشرتطوه اوال يشرتط رض 
 .(1)وإن كانت السنة التخفيف، (12)واملنافقني يف الصالة

                                 
 ( يف األصل: ))تفيد(( وهو تصحيف. 1)
 22( سورة املدثر، آية رقم:2)
 .(4/439(، واجملموع )1/530روضة الطالبني )(، و 2/541هناية املطلب )انظر:  (3)

 ( يف نسخة )د(: ))وليس((. 4)
 (. 2/315) (، وهناية احملتاج1/488يف مغين احملتاج ) ه( انظر: النقل عن5)
 .  و)ج(و)د(نسخة )ب(سقط من ( قوله: ))اخلطبة(( 6)
 . (2/315، وهناية احملتاج )(4/439(، واجملموع )2/285( انظر: العزيز )7)
من (، 872رقم:(، 1/386يف كتاب اجلمعة، ابب: ختفيف الصالة واجلمعة )رواه مسلم  (8)

 ﴿ أخذت عمرة بنت عبدالرمحن عن أخت لعمرة قالت: "حديث 

يوم اجلمعة،  --من يفِ  رسول هللا  ﴾ٻ  ٻ ٱٻ
  وهو يقرأ هبا على املنرب يف كل جعة".

 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))خطبته((. 9)
 (.6/161مسلم )شرح النووي على صحيح  (10)

أو املنافقني واجلمعة يف  ٱمل يشرتط الفقهاء رضا احلاضرين واملأمومني يف قراءة (11)
 الصالة.

 (. 2/315) (، وهناية احملتاج1/488(، ومغين احملتاج )3/79( انظر: الغرر البهية )12)
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وإال سجد ، فصل (3)/(2)وال طول، وسجد حيث ال كلفة، ولو قرأ آية سجدة نزل
 .(4)و إال تركه، مكانه إن أمكن

على  (5)ا[نَّ م] ما عدا الصالة: أي، وال جتزئ آايت تشتمل على األركان كلها 
 .(6)ألنَّ ذلك ال يسمى خطبة؛ تشتمل على ذلكإذ ليس لنا آية ؛ --النيب

 .(9)لئال يتداخال؛ عنه دون القراءة (8)ضمن آية ]أجزأ[ ابحلمد مثال   (7)فإن أتى 
 .(10)فإن قصدمها آبية أجزأ عن القراءة فقط 
ورخص فيه آخرون يف اخلطبة ، كرهه جاعة  (11)[بوتضمني اآلايت لنحو ]اخلط 

 .(12)واملواعظ
وكوهنما ، ا على الصالةموتقدميه، اجلمعة تسعة وقت الظهروشروط خطبيت 

                                                                                       
، 1/196)ى لنفسه فليطول ما شاء يف كتاب األذان، ابب: إذا صلَّ رواه البخاري ( لـما 1)

مسلم يف كتاب الصالة، ابب: أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام و  ،(703رقم:)
مَّ أحدُكم الناس إذا أَ »قال:  --أن النيب -- أيب هريرة عن(، 467، رقم:1/215)

 «. فليخفف، فإن فيهم الصغري والكبري والضعيف واملريض فإذا صلى وحده فليصلِ  كيف شاء
 طمس من نسخة )ب(.  وال طول(( -إىل قوله -قوله: ))يف الصالة  ( من2)
 /ب من نسخة )ب(. 262( هناية ل3)
 .(4/439(، واجملموع )1/530(، وروضة الطالبني )2/285( انظر: العزيز )4)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (5)
، والغرر البهية (4/439(، واجملموع )1/530(، وروضة الطالبني )2/285( انظر: العزيز )6)

 (. 2/315) (، وهناية احملتاج1/488(، ومغين احملتاج )3/45)
 ( يف نسخة )ب(: ))أبن أييت((. 7)
 ( يف األصل: ))أخرا(( وهو تصحيف. 8)
(، ومغين احملتاج 4/439(، واجملموع )1/530(، وروضة الطالبني )2/285( انظر: العزيز )9)

(1/488 .) 
 (. 1/488(، ومغين احملتاج )4/439(، واجملموع )1/530( انظر: روضة الطالبني )10)
 ( يف األصل: ))اخلطيب((. 11)
 (.2/315وهناية احملتاج )، (1/488( انظر: مغين احملتاج )12)
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 .(1)توقد مرَّ ، ابلعربية
 

 .(4)رواه مسلم(3)]لالتباع[؛ (2))فيهما(على القيام  )قيام قادر(وجود  )و( الرابع
(5)كالصالة؛   مضطجعا  ُثَّ ، فإن عجز خطب قاعدا   

. 
الظاهر أن ذلك  ألنَّ ؛ أم سكت، قال ال أستطيعأوجيوز االقتداء به سواء  
 .(8)االستنابة (7)واألوىل للعاجز/، فإن ابنت قدرته مل يؤثر، (6)لعذر

فال ، وخطب احلج، واالستسقاء، والكسوف، كخطبة العيد  )غريمها(يف  )ال( 
وقياسا  على ، (9)خطب على راحلته يوم النحر --أنه ] صحَّ ملا  ؛ب فيها القيامجي

وإذا جاز ، جبامع أن كال  سنة ؛(10)وعلى خطبة العيد، ت اخلطبة هلاالصالة اليت ُسنَّ 
                                 

 (.  200( انظر: )ص1)
ة (، والغرر البهي4/433(، واجملموع )1/531(، وروضة الطالبني )2/287( انظر: العزيز )2)

 (. 1/490(، ومغين احملتاج )3/45)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج()د(.  (3)
يف كتاب اجلمعة، ابب: ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهما من  رواه مسلم يف صحيحه( 4)

-ولفظه قال: "كان رسول هللا  ،-م -(، من حديث ابن عمر383، رقم:1/383اجللسة )
-  ."َيطب يوم اجلمعة قائما ، ُثَّ جيلس، ُثَّ يقوم كما تفعلون اليوم 

 (.4/434(، واجملموع )1/531(، وروضة الطالبني )2/287( انظر: العزيز )5)
 ألن الصالة تصح من القاعد عند العجز، واخلطبة ليست أبوىل من الصالة ابلقيام.( 6)
 /أ من نسخة )د(. 143( هناية ل7)
 املصادر السابقة. ( انظر: 8)
ُربَّ ُمبَـلَّغ  أوعى من » --يف كتاب العلم، ابب: قول النيب  رواه البخاري يف صحيحه( 9)

يف كتاب القسامة واحملاربني  رواه مسلم يف صحيحه(، و 67، رقم:1/51، )«سامع
(، من 1679، رقم:2/800والقصاص، ابب: تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال )

، ولفظه عند مسلم قال:" ملا كان ذلك اليوم قعد على --كرة عن أبيهحديث أيب ب
قالوا: هللا ورسوله أعلم، حىت « أتدرون أي يوم هذا؟»بعريه، وأخذ إنسان خبطامه، فقال: 
 قلنا: بلى، اي رسول هللا... " « أليس بيوم النحر؟»ظننا أنه سيسميه سوى امسه، فقال: 

 (.374)صانظر: ( 10)
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 .وهذا من زايدته، (1)القعود مع القدرة جاز االضطجاع؛ كصالة النفل
 
وصرح ، بقية الشروط اآلتية ار جتب فيهكِ وظاهر كالمه أن خطبة غري اجلمعة مما ُذ  

عن النص  (6()5)ولكن نقل البندنيجي، (4)وغريه (3)واقتضاه كالم املتويل، (2)به اجلرجاين
 (7)ويؤيده جزم، جواز خطبيت العيد واخلسوف واالستسقاء بال طهر مع الكراهة

         ومثله، وندب الوضوء خلطبيت غري اجلمعة، بندب اجللوس بينهما (8)اجملموع
 كما ،  (12) ال شروطها (11)أركان خطبيت اجلمعة (10)فيهما (9)فيؤخذ منه أنه يعترب ،رـتـالس

                                 
  (.5/28اجملموع )( انظر: 1)
( هو: أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين، تفقه على الشيخ أيب إسحاق الشريازي، 2)

ومسع من اخلطيب البغدادي، وروى عنه إمساعيل السمرقندي، واحلسني بن عبدامللك، 
نظر تويف سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة. ا ،كان قاضي البصرة وشيخ الشافعية هبا  ،وغريمها

طبقات الشافعية الكربى و (، 119، رقم:162ترجته: طبقات الفقهاء الشافعية للنووي )ص
 (. 306، رقم:1/340طبقات الشافعية لألسنوي )و (، 271، رقم:4/74)

 (.2/203( انظر النقل  عنهما يف أسىن املطالب )3)
 (. 2/287( انظر: العزيز )4)
يجي، أحد األئمة من أصحاب الوجوه، وكان صاحلا ، ( هو: احلسن بن عبيدهللا بن حيىي البندن5)

عا ، درس الفقه على الشيخ أيب حامد اإلسفراييين، وعلَّق عنه، وكان حافظا  للمذهب، له ورِ 
من التصانيف التعليقية املسماة ابجلامع، وكتاب الذخرية، تويف سنة مخس وعشرين وأربعمائة. 

(، وطبقات الشافعية لألسنوي 381، رقم:4/305انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى )
 (.168، رقم:1/193)

 ( .2/203( انظر: النقل عنه يف أسىن املطالب )6)
 ( يف نسخة )ج(: ))جمزم((. 7)
 (.5/28( اجملموع )8)
 ( يف نسخة )ب(: ))معترب((. 9)
 ( يف نسخة )ج(: ))فيها((. 10)
 ( قوله: ))اجلمعة(( سقط من نسخة )ج(. 11)
 ( يف نسخة )ج(: ))ال شرطهما((. 12)
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 وواضح أنه ال، يف اجلمعة (4)أركان كهي (3)واملنهاج (2)وأصلها، (1)الروضةقول أفاده 
 .)7(وكون اخلطبة ابلعربية، (6)(5)ستماعمساع واالبد يف أداء السنة من اإل

فيه وجواب   )بطمأنينة( ، (8)رواه مسلم التباعل؛ )جلسة بينهما( وجود اخلامس(و) 
 .(9)كما يف اجللوس بني السجدتني

فصل  (10)بل أوىل؛ جلس ومثله قائم مل  يستطع اجللوس فيجب على عاجز 
 .(12)(11) ضطجاعاالواليكفي ، بسكتة
الذكر  يإذ ه؛ ألهنما ليس جبزء من اخلطبة؛ القيام واجللوس هنا شرطني (13)دَّ وعُ  

تكون غري  ا  وهي كما تكون أذكار ، جلة أعمال (14)ألهنا؛ ويف الصالة ركنني، والوعظ
 .(15)أذكار

                                 
 (. 1/532( روضة الطالبني )1)
 (. 2/287( انظر: العزيز )2)
 (. 52ص) منهاج الطالبني( 3)
 كهي((. .  ( يف نسخة )ب(: ))كما((، ويف نسخة )ج(: ))أركانه4)
 ستماع(( سقط من نسخة )ج(. ( قوله: ))واال5)
 (. 3/48الغرر البهية )(، و 2/203أسىن املطالب ) ( انظر:6)
 : ))عربية(( (ج)( يف نسخة 7)
 (.202خترجيه )صاحلديث و  ( سبق8)
 (. 1/490(، ومغين احملتاج )2/287والعزيز )(، 2/547هناية املطلب )( انظر: 9)
 ( يف نسخة )ب(: ))أبن يؤمي((. 10)
 ( يف نسخة )ب(و)د(: ))ابضطجاع((. 11)
 ( انظر: املصادر السابقة. 12)
 ( يف نسخة )د(: ))عدم((. 13)
 ( يف نسخة )ب(: ))ألهنما((. 14)
، وهناية احملتاج (1/490(، ومغين احملتاج )3/50(، والغرر البهية )2/287( انظر: العزيز )15)
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التباع السلف ؛ تقريبا   (سورة اإلخالص (1)قدر نداب  )يكون جلوسه بينهما (و) 
 .(3)من خالف من أوجبه وخروجا  ، (2)واخللف
 .(6()5)رواه ابن حبان، تباعلال؛ (4)ويقرأ فيه شيئا  من القرآن 
أبن يرفع ، اجلمعة (به من تنعقد)مساع إمع : أي (مساعإب)وقوعهما  :السادس)و( 

وألنَّ ؛ صوته أبركاهنما حىت يسمعها تسعة وثالثون سواه كاملون ابالتفاقاخلطيب 
أنه يشرتط اإلمساع والسماع  (8)مَ لِ فعُ ، وهو الحيصل إال بذلك، وعظهم )7(مقصودها

 .(1)(10)وإن مل يفهموا (9)ابلفعل ال ابلقوة
                                                                                       

(2/318.) 
 ( يف نسخة )د(: ))بقدر((. 1)
تاج وبداية احمل (،4/434(، واجملموع )1/537(، وروضة الطالبني )2/295( انظر: العزيز )2)

 .(1/495ومغين احملتاج )(، 1/90وفتح الوهاب شرح منهج الطالب ) (،1/387)
هناية املطلب  ، انظر:، وضعفه النوويإمام احلرمني( حكاه بعضهم عن نص الشافعي فيما نقله 3)

 (. 4/434اجملموع )(، و 2/543)
 . (2/83، وإعانة الطالبني )(1/495( انظر: مغين احملتاج )4)
هو: أبو حامت حممد بن ِحبَّان بن أمحد الُبسيت، مسع النسائي، واحلسن بن سفيان، وابن  (5)

خزمية، وغريهم، وويل قضاء مسرقند، وكان من فقهاء اليمن، وحفَّاظ اآلاثر، صنَّف املسند 
الصحيح، والتاريخ، والثقات، وحدَّث عنه احلاكم، ومنصور اخلالدي، وغريمها، تويف سنة أربع 

(، وتذكرة 849، رقم:3/113وثالمثائة، انظر ترجته: طبقات علماء احلديث ) ومخسني
 (.849، رقم:391(، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص879، رقم:3/920احلفاظ )

يف جلوسه بني  --( رواه ابن حبان يف كتاب الصالة، ابب: ذكر ما كان يقول املصطفى 6)
كان رسول هللا "قال:  -- مسرةجابر بن ، من حديث (2803رقم:  1/42اخلطبتني )

--  َّيقوم، فيخطب فيجلس بني اخلطبتني يقرأ من كتاب  جيلس، ُثَّ  َيطب على املنرب، ُث
 (.212)ص صحيحه ، كما سيأيترواه مسلم يف "، واحلديث صحيح، ر الناسك ِ ذَ هللا ويُ 

 ((.مقصودمها))( يف نسخة  )ب(: 7)
 ( يف نسخة )ب(: ))واعلم((. 8)
 ( يف نسخة )ب(: ))ال ابلقراءة((. 9)
 (( وأن يفهموا(: ))ب( يف نسخة )10)
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 .(2)وال من مل تنعقد به، مساع دون األربعنيإوال ، فال يكفي اإلسرار كاألذان 
، سمع نفسهإذا كان من األربعني أن يُ  (3)وقضية كالمهم أنه يشرتط يف اخلطيب 

ألنه : أي ،(4)" له وهو بعيد بل ال معىن: "قال األسنوي، حىت لو كان أصم مل يكف
 .يفهم مايقول

أبن الوجه خالفه؛   دَّ ورُ ، (5)شرتاط معرفة اخلطيب أركان اخلطبةاوحبث الزركشي  
ملا املفيد وتعبريه مبا ذكر ، (7)وال يعرف معىن الفاحتة أ[2/258] (6)كمن يؤم ابلقوم[

 .(10)مساع األربعنييف النسخة اليت شرح عليها إب (9)أوىل من تعبريه كأصله (8)تقرر
: أي )وبينهما(، (11)بني كلمات كل من اخلطبتني )الوالء( وجود: السابع)و( 

يف استمالة  ظاهرا   أثرا   (13)وألنَّ له، (12)لالتباع؛ )الصالة(بني )و(وبينهما ، اخلطبتني
 .(1)بصاليت اجلمع (14) القلوب، واخلطبة والصالة شبيهتان

                                                                                       
 .(1/490(، ومغين احملتاج )3/47(، والغرر البهية )4/441( انظر: اجملموع )1)
 (.3/48(، والغرر البهية )4/441(، واجملموع )2/289( انظر: العزيز )2)
 ( يف نسخة )ب(: ))اخلطبة((. 3)
 (. 3/386) ( انظر: املهمات4)
 (. 2/319(، وهناية احملتاج )1/490( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )5)
 ( سقط من األصل.6)
 (. . 2/319(، وهناية احملتاج )1/490( انظر: مغين احملتاج )7)
 ( قوله ))ِلما تقرر(( سقط من نسخة )ج(. 8)
 (. 190وي الصغري )ص( وعبارة أصله: ". . . وإمساع أربعني كامال  "، انظر: احلا9)
 (.1/258( انظر: إخالص الناوي )10)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))بني كل من كلمات اخلطبتني((. 11)
يف كتاب اجلمعة، ابب: ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيها من  رواه مسلم يف صحيحه( 12)

كان   --أن رسول هللا  --(، من حديث جابر بن مسرة 861، رقم:1/383اجللسة )
 يقوم فيخطب قائما .  جيلس، ُثَّ  َيطب قائما ، ُثَّ 

 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))هلا((. 13)
 ( يف نسخة )ج(: ))يشتبهان((، ويف نسخة )د(: ))شبيهيه((. 14)
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عن احلدث واخلبث يف الثوب والبدن  )الطهارة(وجود : الثامن والتاسع)و( 
 .(3()2)واملكان ابلتفصيل السابق يف شروط الصالة

 .(6)يف الصالة وكما، (5)لالتباع ؛(4)سرت العورة: أي، )السرت( وجود)و( 
ألهنا عبادة ؛ وقصر الفصل، وإن سبقه احلدث؛ فلو أحدث يف اخلطبة استأنفها 

 .(7)واحدة فال تؤدى بطهارتني كالصالة
،  لو أحدث بني اخلطبة والصالة وتطهر عن قرب مل يضر على األوجهومن َثَّ  

 .(10)(9)بني الصالتني (8)والذي اقتضاه كالمهم كما يف اجلمع
ذكره  (11)]ذلك[ وأغرب من اشرتط، وال سرتهم، طهر السامعني واليشرتط 

 .(12)األذرعي

                                                                                       
 (.1/492(، ومغين احملتاج )3/49(، والغرر البهية )4/439( انظر: اجملموع )1)
 (.1/386وعجالة احملتاج )(، 4/435) (، واجملموع1/532( انظر: روضة الطالبني )2)
 أ(.125/ل1انظر: )( 3)
 ( انظر: املصادر السابقة. 4)
فضل من استمع وأنصت  يف كتاب اجلمعة، ابب: رواه مسلم يف صحيحهُيشري بذلك إىل ما  (5)

: --، قال: قال رسول هللا -–(، من حديث أيب هريرة 857، رقم: 1/382يف اخلطبة )
فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبني اجلمعة، وزايدة ، أتى اجلمعة الوضوء، ُثَّ من توضأ فأحسن »

ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ ، وقوله تعاىل:«ثالثة أايم، ومن مس احلصى فقد لغا

 .﴾ٻ  پ  پ     پ

 أ(.595/ل1انظر: )( 6)
 (. 1/492(، ومغين احملتاج )3/49(، والغرر البهية )1/532( انظر: روضة الطالبني )7)
 نسخة )د(: ))اجملموع((.  ( يف8)
 ( يف نسخة )ج(: ))الصالة((. 9)
 (. 1/492( انظر: مغين احملتاج )10)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (11)
 (. 2/323(، وهناية احملتاج )1/492( انظر: النقل عن األذرعي يف مغين احملتاج )12)
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ألنه ؛ ولو يف اخللوة (1)]من وجوبه[ وال يغين عنه ما مرَّ ، واشرتاط السرت من زايدته 
 .(2) ال يلزم من الوجوب االشرتاط

نية  (3)وال، وأفاد اقتصاره على ما ذكر أنه ال جيب نية اخلطبة ب[2/259]
قال ابن ، (6)وأشار إليه يف الروضة، (5)وهو املعتمد الذي جزم به يف اجملموع، (4)فرضيتها

حبقيقته فال  (10)هللا تعاىل (9)منصرف إىل(8)/ألنَّ ذلك ميتاز بصورته: "(7)السالمعبد
 .(11)"يفتقر إىل نية صرفه إليه

من اشرتاط ذلك،  (14)وجزم به يف األنوار، (13)عن القاضي (12)وما يف أصلها/ 
 .(15)وهو أهنا بدل عن الركعتني، مفرع على ضعيف

                                 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (1)
 (. 2/323وهناية احملتاج )، (3/50البهية ) ( انظر: الغرر2)
 ( قوله: ))ال(( سقط من نسخة )د(. 3)
 ( يف نسخة )ب(: ))فرضيتهما((. 4)
 (. 1/373( اجملموع )5)
 (. 1/535( روضة الطالبني )6)
تفقَّه على  ،ُوِلَد سنة سبع أو مثان وسبعني ومخسمائة ،عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي :( هو7)

ر الدين ابن عساكر، وقرأ األصول على اآلمدي، وروى عنه الدمياطي، وابن دقيق الشيخ فخ
العيد، وغريمها، وله تصانيف منها: اختصار النهاية، والقواعد الكربى، والفتاوى املوصلية، 

تويف مبصر سنة ستني وستمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى  ،وغري ذلك
 .(813، رقم:2/197سنوي )الشافعية لأل(، وطبقات 1183، رقم:8/209)

 /ب من نسخة )ب(. 263( هناية ل8)
 ( يف نسخة )ب(: ))منصرف أي إليه((، ويف نسخة )ج(: ))منصرف إىل النية((. 9)
 ( قوله: ))إىل هللا تعاىل(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 10)
 (. 2/324(، وهناية احملتاج )1/492) يف مغين  احملتاج ه( انظر: النقل عن11)
 /ب من نسخة )د(. 153( هناية ل12)
 (. 2/293( انظر: العزيز )13)
 (. 1/203( األنوار )14)
 (. 2/324(، وهناية احملتاج )1/493( انظر: مغين احملتاج )15)
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بقيد زاده بقوله  ،(1)بفقد شرط(؛ )ظهرا  اجلمعة بنفسها من غري نية  )وتصري(
أو نقص العدد يف أثنائها ، كأن خرج الوقت قبل متامها؛  (2)تداركه[ رَ ]وتعذَّ ، )خيصها(

فحينئذ جيب ؛ حيث امتنع التعدد؛ أو تبني انعقاد جعة أخرى قبلها، بشرطه السابق
ة؛ بناء على الضعيف وهو أهنا ظهر مقصور ، كاملسافر يفوت شرط قصره  متامها ظهرا  إ

فجاز بناء أطوهلما ، وقت واحد اأهنا صالة على حياهلا فرض بناء على األصح ِ  (3)وألهنما
 .(4)كصالة احلضر مع السفر؛  على أقصرمها

إمنا  : "وقال، (6)بفوات كل شرط َيصها انقالهبا ظهرا   (5)ونزع الشارح يف إطالق
 .(7)"الوقت وهم فيها ال غري أ[2/260] إذا خرج تنقلب ظهرا  

، فإذا كان فوته ليس مبطال  ، (9)اعتناء الشارع ابلوقت أكثر (8)من ويرد مبا مرَّ  
 .(10)ففوات غريه كذلك ابألوىل

تبني ، أو حنو ذلك، بل سبق اخلطبتنيأو ق، فإذا ابن انعقادها يف غري دار اإلقامة 
 .(11)وإن كان إمنا نوى اجلمعة أهنا انعقدت ظهرا  

 .(1)فيبطلها، كالطهر والسرت؛  ماال َيصها (12)]فوات[أما  

                                 
 بفقد شرط(( طمس من نسخة )د(.  ( قوله: ))ظهرا  1)
 سقط من األصل.  (2)
 )وألهنا((. ( يف نسخة )ج(: )3)
والغرر البهية  (،3/381واملهمات ) (،4/451(، واجملموع )1/528( انظر: روضة الطالبني )4)

 (. 1/514(، ومغين احملتاج )3/50)
 ( قوله: ))إطالق(( سقط من نسخة )ب(. 5)
 ( قوله: ))َيصها(( سقط من نسخة )د(. 6)
 (. ب173/ل1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )7)
 .أن((ويرد مبا مرَّ من )) العبارة لو قال: تستقيم( 8)
 (. 176( انظر: )ص9)
 (.2/296انظر: هناية احملتاج )( 10)
 (. 3/50الغرر البهية ) :( انظر11)
 ((. فقد)) األصل:( يف 12)
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 .(3)كما مرَّ ،  (2)إن زاد على األربعني؛ صحت أو جنبا   نعم لو ابن اإلمام حمداث    
، وجمنون، ابلغ عاقل فال جتب على صيب: أي (5)(ف  ل  ك  م   ل  )ك  اجلمعة ( 4))وتلزم( 

إذ املعتمد أنه غري مكلف وإمنا صحت ؛ وسكران وإن تعدى بسكره، ومغمى عليه
ألنَّ ذلك من قبيل ربط األحكام ابألسباب الذي هو خطاب ؛ عقوده وحنوها

 .(7()6)الوضع
انعقاد سبب حىت  )9(مراده ]وجوب[ ،هنا أبهنا جتب عليه (8)ومن عرب كاجملموع 

 .(11)/(10)كغريهايلزمه قضاؤها بعد صحوه ظهرا   
  .والتكليف شرط يف كل صالة فلو حذفه هو وأصله كان أخصر وأحسن 
وإن وقعت يف  أو كان مبعضا  ، (12)فال تلزم من فيه رق وإن كوتب( ر   )ح   

 .(2)خبدمة سيده ب[2/261] والشتغاله، (1)للخرب السابق أول الباب؛ (13)نوبته

                                                                                       
 (. 3/51( انظر: الغرر البهية )1)
 (. 1/508(، ومغين احملتاج )4/434(، واجملموع )1/532( انظر: روضة الطالبني )2)
 أ(.163/ل2انظر: )( 3)
 طمس من نسخة )د(.  (4)
 طمس من نسخة )د(.  (5)
خطاب الوضع هو: قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا ، أو شرطا ، أو مانعا . انظر:  (6)

 (. 1/435شرح الكوكب املنري )و (، 3/1049التحبري شرح التحرير )
 (. 1/472(، ومغين احملتاج )3/51(، والغرر البهية )1/539( انظر: روضة الطالبني )7)
 (. 4/404( اجملموع )8)
 .(( يف األصل: ))وجود(9)
 ( يف نسخة )د(: ))لغريها((. 10)
 /ب من نسخة )ج(. 161( هناية ل11)
َعْبُد َعَلْيِه أَنَُّه يـَْعِتُق إَذا الأََمَتُه َعَلى َمال  ُمَنجَّم  َوَيْكُتُب  أوَأْن يَُكاِتَب الرَُّجُل َعْبَدُه :ُمَكاتـََبةُ الـ (12)

 .(1/266(، وخمتار الصحاح )10/87أَدَّى النُُّجوَم. انظر: هتذيب اللغة )
 ( قوله: ))يف نوبته(( سقط من نسخة )ب(. 13)
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والحتمال كونه ، وال اخلنثى قياسا  عليها، (3)للخرب السابق؛ فال تلزم األنثى )ذكر(
 ، وقد يستشكل أبن األصل يف أحكامه العمل ابليقني ومن َثَّ (4)أنثى فال تلزم ابلشك

 فرق بني البابني، وجياب أبنَّ  فأيُّ ، (5)وجب عليه غسل ابطن حليته الكثيفة كما مرَّ 
 سقطت ومن َثَّ ، (6)لزامها ما مل حيتط لغريها/وظيفة الكاملني احتيط إللكوهنا  اجلمعة

 .(7)وحنوه، خبالف غسل اللحية، أبسباب وأعذار كثرية
وإن مل يكن ، ، يعين احملل الذي تقام به اجلمعة إقامة متنع الرتخص)مقيم ابلبلد(

 .(8)مستوطنه
 .(10)السابقللخرب ؛ (9)رَ صُ وإن قَ ، مباحا   لزم مسافر سفرا  تفال 

 ؛من ذلك من خرج إىل قرية يبلغ أهلها نداء بلدته فتلزمه (11)نعم اسثىن البغوي 
كما لو كان ابلبلدة ،  هلا (12)مسقطا   ألنَّ هذه مسافة جيب قطعها للجمعة فال يعد سفرا  

 .اجلامع (13)وداره بعيدة عن

                                                                                       
 (. 163( انظر: )ص1)
  .(4/405(، واجملموع )1/541(، وروضة الطالبني )2/376( انظر: األم )2)
 (. 163( انظر: )ص3)
(، ومغين احملتاج 3/51(، والغرر البهية )4/404(، واجملموع )1/539( انظر: روضة الطالبني )4)

(1/472 .) 
 ب(.130/ل1انظر: )( 5)
 /أ من نسخة )ب(. 264( هناية ل6)
 (.3/58انظر: الغرر البهية )( 7)
 (. 1/472(، ومغين احملتاج )4/405اجملموع )(، و 1/539( انظر: روضة الطالبني )8)
 (. 1/472( انظر: مغين احملتاج )9)
 (. 180( انظر: )ص 10)
 (. 2/324( انظر: التهذيب )11)
 ( قوله: ))مسقطا (( سقط من نسخة )ب(. 12)
 ( يف نسخة )ب(: ))من((. 13)
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 .(2)بسفره فتلزمه (1)أما العاصي 
وعجوز إبذن ، ومن فيه رق إبذن سيده، يبسن ملن أمكنه ممن مل تلزمه؛ كصتُ و 
 .(4)ومسافر، وخنثى، (3)حليلها

)أو(  بل تلزم املقيم هبا ابلبلدأ[2/262]ابإلقامة )5(وال ختتص اإلقامة امللزمة للجمعة
أو قرية هبا دون أربعني إن  ، أو خيام، يف مكان قريب منها؛ كبساتني: أي )حيث(املقيم 
وهو ، بذلك املكان (8)يبلغ من أصغى منهم ولو واحدا  : أي (7))يبلغه( (6)حبيث؛ كان

 «على من مسع النداء (10)]اجلمعة[»:خلرب؛ (9)من بلد اجلمعة )نداء(معتدل السمع 
 من مسع النداء فلم » :--وهو قوله  ،لكن له شاهد إبسناد جيد، )11(إسناده ضعيف

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))القاصر((. 1)
 (. 1/492( انظر: روضة الطالبني )2)
َا مسيت الزَّْوَجة  ،ن يف َموِضع َواِحدالَّ َما حيَِ هنُ احلليل: الزَّْوَجاِن، مُسِ يا بِِه أِل و احلليلة  (3) َويـَُقال: ِإمنَّ

ُهَما حَمَل  ِإزَار َصاحبه، واجلمع احلالئل. انظر: هتذيب اللغة  َحِليَلة؛ ألنَّ كل َواِحد ِمنـْ
 (. 3/282(، وخمتار الصحاح )1/79)

 (. 1/473(، ومغين احملتاج )4/405(، واجملموع )1/539الطالبني ) ( انظر: روضة4)
 ( قوله: ))للجمعة(( سقط من نسخة )ج(. 5)
 ( قوله: ))إن كان حبيث(( تكرر يف األصل. 6)
 طمس من نسخة )د(.  (7)
 (( سقط من نسخة )ب(و)ج(. أي يبلغ من أصغى منهم ولو واحدا  ( قوله: ))8)
 (. 1/474(، ومغين احملتاج )4/407(، واجملموع )1/542( انظر: روضة الطالبني )9)
 سقط من األصل.  (10)
(، من 1056، رقم:183كتاب الصالة، ابب: من جتب عليه اجلمعة )ص  يف رواه أبو داود (11)

اعة، عن سفيان، وقال أبو داود: "روى هذا احلديث ج ،-م -حديث عبدهللا بن عمرو
، ورواه الدارقطين يف كتاب "هللا بن عمرو، ومل يرفعوه، وإمنا أسنده قبيصةعبد مقصورا  على

(، ورواه البيهقي يف كتاب 1590، رقم:2/311اجلمعة، ابب: اجلمعة على من مسع النداء )
، 3/254اجلمعة، ابب: وجوب اجلمعة على من كان خارج املصر يف موضع يبلغه النداء )

ضعف إسناده ابن امللقن يف البدر املنري ، قال الشارح (، واحلديث ضعيف كما5681رقم:
، انظر: "اختلف يف رفعه ووقفه"بن حجر: ا(، وقال احلافظ 689، رقم:11/478)
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 .(1)«فال صالة له إال من عذرأيته 

خبالف من مل يبلغه يف ، فله أن ينصرف مع الكراهة، فإن حضر من مل يبلغه النداء 
 .(3)يلزمه احلضور قطعا   (2)]بل[؛ البلد

ح به جع وصرَّ  (4)فيحرم عليهم كما أفهمه كالم الرافعي؛ أما لو كان بقرية أربعون 
قريتهم،  (5)يفلتعطيلهم اجلمعة ؛ مسعوا النداء أم ال، متقدمون أن يصلوها يف املصر

 .(6)وخالفهم آخرون فصرحوا ابجلواز، وعليها تسقط عنهم اجلمعة لو فعلوا
وهو ، يؤذن كعادته يف علو الصوت، عايل الصوت: أي، (ت  ي   )ص  واملعترب نداء  

يلي املكان اخلارج ]عن : أي( 7)/يه(ل  )ي  البلد الذي  )من طرف(، واقف على األرض
واعترب ما ، وركود للرايح ب[2/263]،لألصوات( 9)(ءدو هب)يف حال كونه  (8)البلد[

                                                                                       
 .(763، رقم:3/1025) احلبري التلخيص

( رواه الدارقطين يف كتاب اجلمعة، ابب: اجلمعة على من مسع النداء من حديث عمرو بن 1)
(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلمعة، ابب: 1589، رقم:2/311شعيب عن أبيه عن جده )

(، 5683، رقم:3/254وجوب اجلمعة على من كان خارج املصر يف موضع يبلغه النداء )
(، وقال األلباين: "واحلديث 11/481قال ابن امللقن: "إسناده جيد"، انظر: البدر املنري )

 (3/60على هذا حسن"، انظر: إرواء الغليل )
 زايدة من نسخة )د(.  (2)
 (. 4/407(، واجملموع )1/542( انظر: روضة الطالبني )3)
 (. 2/3602( انظر: العزيز )4)
 ( يف نسخة )ب(: ))من((. 5)
(، ومغين 2/150(، وأسىن املطالب )1/541(، وروضة الطالبني )2/527( انظر: البيان )6)

 (. 2/291(، وهناية احملتاج )1/475احملتاج )
 /أ من نسخة )د(. 154ل ( هناية7)
 سقط من األصل.  (8)
 دوء(( طمس من )د(. هب( قوله: ))9)
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 .(1)فاحتيط للعبادة؛ حبيث ال يبلغ أطرافها النداء بوسطها؛ ألنَّ البلد قد تكرب؛ يليه
ووقوفه ، ني عليه الرايحعِ أو تُ ، لئال مينعها بلوغ النداء؛ واهلدوء والركود املذكوران 

 .(3)(2)ألنه ال حد لضبطه؛ على األرض ال على عال  
 (6) ؛ كطربستانأرض بني أشجار متنع بلوغ الصوت (5)يف (4)نعم إن كانت البلدة

املعترب  (7)ليبينوا به ]أن[؛ واستثنوا ذلك، اعترب فيها العلو على ما يساوي األشجار
، كما تقرر،  أو العلو على ما يساويه، زواله فعند وجوده بقدر، السماع لو مل يكن مانع

 (10)فال حاجة/ (9)ويف ذلك مانع، لو مل يكن مانع (8)]السماع[ فاندفع ما قيل املعترب
 .(11)إىل استثنائه

وإن ، حبيث يعلم به أن ما مسعه نداء اجلمعة: أي، واألوجه أن املعترب السماع عرفا   
 .(1)لبعضهم حيث اشرتط ذلك خالفا  ، (12)ز بني كلمات األذاني ِ مل ميُ 

                                 
 (. 3/54(، والغرر البهية )4/407(، واجملموع )1/542( انظر: روضة الطالبني )1)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))بضبطه((. 2)
 .  (3/54(، والغرر البهية )4/407(، واجملموع )1/542روضة الطالبني ) ( انظر:3)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))البلد((. 4)
 ( يف نسخة )ب(: ))من((. 5)
( َطرَبِستان: هي بلدان واسعة كثرية يشملها هذا االسم، خرج من نواحيها من ال حيصى كثرة 6)

من أهل العلم واألدب والفقه، والغالب على هذه النواحي اجلبال، فمن أعيان بلداهنا 
وديلمان، وهي بني الرَّي  نوآمل، وهذه البالد جماورة جليال دهستان وجرجان واسرتاابذ

 (. 4/13وقومس والبحر وبالد الديلم واجليل، وهي كثرية املياه. انظر: معجم البلدان )
 سقط من األصل.  (7)
 سقط من األصل.  (8)
 مانع(( طمس من نسخة )ب(.  -إىل قوله -( من قوله: ))فعند وجوده 9)
 /ب من نسخة )ب(. 264ل ( هناية10)
(، واجملموع 1/542(، وروضة الطالبني )2/302(، والعزيز )2/530( انظر: البيان )11)

 (. 2/290(، وهناية احملتاج )1/474(، ومغين احملتاج )3/56(، والغرر البهية )4/407)
 . (2/5وحاشية اجلمل )(، 1/474( ومغين احملتاج )2/302( انظر: العزيز )12)
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 .(2)فال عربة به، العادة ومن جاوز مسعه، وخرج مبعتدل السمع األصم 
ولو  ،لكوهنم على رأس جبل؛ دَ جِ أو وُ ، لكونه بوهدة؛ ولو انتفى السماع

واخلرب ، (5)بتقدير ]اإلستواء[ اعتبارا   (4)لزمتهم، مسع األولون فقط (3)]اإلستواء[دَ جِ وُ 
إذ ظاهره يقتضي لزومها للبعيد املرتفع دون ؛ حممول على الغالبأ[ 2/264](6)السابق

 .(9)وإن صححه يف الشرح الصغري، (8)وفيه من البعد ما ال َيفى، املنخفض (7)القريب/
؛ فإن استواي احتمل أن يتخريَّ ؛ جاعة من بلدين مسعهما أوىل (10)وحضور األكثر

 .(12)وكثرة األجر يف األبعد، يف األقرب (11)أعين مراعاة اجلوار، ةألنَّ يف كل مزيَّ 
أعذار يف ، أن أعذارها اليت تتصور منها يف اجلمعة (13)يف صالة اجلماعة ومرَّ 

ال يشق ركوبه مشقة  ولو آدميا   إن وجدا مركواب   (2)(1)هرما   وشيخا   (14)فتلزم زمنا  ، اجلمعة
                                                                                       

 (. 2/290هناية احملتاج )( انظر: 1)
(، والغرر البهية 4/407(، واجملموع )1/539(، وروضة الطالبني )2/302( انظر: العزيز )2)

 (. 1/474(، ومغين احملتاج )3/56)
 ( يف األصل: ))األسنوي(( وهو تصحيف. 3)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))لزمهم((. 4)
 ( يف األصل: ))األسنوي(( وهو تصحيف أيضا . 5)
 . (218)ص املتقدم قريبا   -م -وعمر عبدهللا بن ( حديث 6)
 /أ من نسخة )ج(. 162( هناية ل7)
(، والغرر البهية 4/408(، واجملموع )1/542(، وروضة الطالبني )2/530( انظر: البيان )8)

 (. 1/475(، ومغين احملتاج )3/55)
 (. 2/290اية احملتاج )(، وهن1/475( انظر: النقل عن الشرح الصغري يف مغين احملتاج )9)
 ( يف نسخة )ب(: ))األكثريين((. 10)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))اجلواز((. 11)
(، وهناية احملتاج 1/474(، ومغين احملتاج )3/56(، والغرر البهية )4/408( انظر: اجملموع )12)

(2/290 .) 
 ب(.88/ل2) ( انظر:13)
َمَرٌض يَُدوُم َزَمان   :َوُهوَ  ،َزَمانَة  فـَُهَو َزِمٌن ِمْن اَبِب َتِعبَ وَ  َزِمَن الشَّْخُص َزَمنا  الزَّمُن: تقول  (14)

ُ الزَّمانة :، َوَرُجٌل َزِمٌن َأيَطِويال   َتلى َبنيِ  والزَّمانة: اْلَعاَهُة. انظر: لسان العرب ، ُمبـْ
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مبلك أو إجارة أبجرة مثل ، وإن مل تبح التيمم فيما يظهر، تمل غالبا  حتمشقة شديدة ال 
 .(3)إعارةأو ، فاضلة عما يعترب يف الفطرة فيما يظهر أيضا  

 .(4)أو أبجرة كذلك، متربعا   وأعمى وجد قائدا   
أنه ال يلزمه املشي  (6()5)واألوجه كما اقتضاه كالم األكثرين واعتمده الشاشي 

 ق إليه اخلطرألنَّ مشيه هبا يتطرَّ ؛ ابلعصا وإن أحسنه واعتاده إىل حمل اجلمعة وحده
، الوهدات وحنوها ما ال علم له بهإذ قد حيدث من ؛ وإن أحسن واعتاد، (7)]والضرر[

إن أحسنه لزمه، وقول  (9)، فقول القاضي واملتويل(8)واجلمعة تسقط بدون ذلك
 .فيه نظر، وحده إىل حمل اجلمعة لزمهب[2/265]إن اعتاده  (10)العمراين

                                                                                       
 (. 1/256(، واملصباح املنري )13/199)

 . ((هرما  : ))كلمة   من( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))مها(( بدال  1)
 َوَضُعَف، واهلََرُم: أقصى الِكرَب. انظر: من اَبِب َتِعَب فـَُهَو َهرٌِم أي: َكرُبَ  ما  َهرَِم َهرَ اهلرم: تقول  (2)

 (. 2/637(، واملصباح املنري )1/326(، وخمتار الصحاح )6/48مقاييس اللغة )
(، ومغين احملتاج 4/406(، واجملموع )1/541(، وروضة الطالبني )2/300( انظر: العزيز )3)

(1/474 .) 
وعجالة احملتاج (، 4/406(، واجملموع )1/541(، وروضة الطالبني )2/300العزيز ) ( انظر:4)

 (.1/474ومغين احملتاج ) (، 1/374وبداية احملتاج ) (،1/358)
ُوِلَد سنة إحدى وسبعني  ،اعيل، أبو بكر الشاشي القفال الكبريحممد بن علي بن إمس :( هو5)

ومائتني، كان فقيها ، حمداث ، أصوليا ، لغواي ، شيخ الشافعية مبا وراء النهر، أخذ الفقه عن ابن 
له  ،سريج، ومسع من ابن خزمية، وروى عنه احلاكم، وأبو عبدالرمحن السلمي، وغريمها

 .وله كتاب يف أصول الفقه، تويف سنة مخس وستني وثالمثائةتصانيف منها: حماسن الشريعة، 
(، وطبقات الفقهاء الشافعية للنووي 108انظر ترجته: طبقات الفقهاء للشريازي )ص

 .(2/381(، ومرآة اجلنان )57، رقم:87)ص
 (،2/150يف أسىن املطالب ) ه( انظر: النقل عن6)
 سقط من األصل.  (7)
 (. 2/289احملتاج ) ( انظر: هناية8)
 . (2/150، وأسىن املطاب )(4/406( انظر: النقل عنهما يف اجملموع )9)
 (. 2/526( انظر: البيان )10)
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بعد دخول الوقت )حضر( ، أو مرض، بنحو مطر( 1))معذور(كل   تلزم أيضا  )و(
ألنَّ املانع ؛ أبن مل يزد ضرره بذلك، يلحقه ابنتظار إقامتها، (2)(ر  رم ض  )وال ت  حمل إقامتها 
 .(5)ى الظهرصلَّ  (4)ملانع وتعب العود ال بد منه وإنا (3)زال وأنه، ة احلضوريف حقه مشقَّ 

، ابالنتظار أو مل يتضرر لكن حضر قبل الوقت فله االنصراف (6)[فإن تضرر] 
 .يف الثانية (8)كالسبكي  (7)لألسنوي خالفا  
؛ (9)ا لزمته/ألهنَّ ؛ وإمنا وجب السعي على غري املعذور قبل الوقت إذا مل يدرك اآلية 

فجاز له ؛ فإهنا مل تلزمه وإمنا حضر متربعا  ، خبالف املعذور هنا، فلزمه ما يتوقف عليه
 .(10)االنصراف

هناك ما مل يكن ، أقيمت الصالة امتنع االنصراف على كل معذور (11)نعم إذا 
وعلم من ،  عاد بعد حترمهسهال ظن انقطاعه فحضر ُثَّ إكمن به ؛  مشقة ال حتتمل

 .(14)كما حبثه األذرعي،  (13)جوفه فله االنصراف (12)نفسه أنه إن مكث جرى

                                 
 طمس من نسخة )د(.  (1)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))والضرر((. 2)
 ))وبزوال((.  :((، ويف نسخة )ج(زال ( يف نسخة )ب(و)د(: ))وبه3)
 ( يف نسخة )ب(: ))ولن((. 4)
 (. 2/288) (، وهناية احملتاج1/473(، ومغين احملتاج )1/539( انظر: روضة الطالبني )5)
 ( يف األصل: ))فإنه يضر((. 6)
 (.3/396: املهمات )( انظر7)
 (. 3/53 الغرر البهية )يف( انظر: النقل عنه 8)
 /أ من نسخة )ب(. 265( هناية ل9)
 (. 3/53( انظر: الغرر البهية )10)
 )ب(و)ج(و)د(: ))إن((. ( يف نسخة 11)
 ( يف نسخة )ب(: ))ضر((. 12)
 .(4/411(، واجملموع )1/539(، وروضة الطالبني )2/298( انظر: العزيز )13)
(، 1/474مغين احملتاج )(، و 1/86فتح الوهاب شرح منهج الطالب )يف ه ( انظر: النقل عن14)

 (. 2/288وهناية احملتاج )
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كأن قرأ ابجلمعة واملنافقني جاز ؛  املعذور بطول صالة اإلمام (1)بل لو زاد]تضرر[
 .سواء كان أحرم معه أم ال (3)نويأيضا ، كما حبثه األس (2)له]االنصراف[

ألنَّ ؛ االنصراف مطلقا   (4)بعده مما مرَّ  أ[2/266] وما وملن ال تلزمه لنحو رق    
 .(6)الصفات القائمة هبم، وهي ال ترتفع (5)املانع من ]اللزوم[

قبل سالم إن كان حترمه هبا ) (7)لغت ظهره(حرم ابلظهر )تمن لزمته اجلمعة فو( ) 
 خالفا  ، (9)كما يف اجملموع وغريه،  ولو بعد رفعه من ركوع الثانية، (8)اجلمعةمن اإلمام( 

وألنه ، أهنا الفرض األصلي فرضها عليه بناء على األصح ِ  (11)[لتوجه]؛ (10)ملا يف احلاوي
 .(12)جلواز بطالهنا؛ مل يتحقق فوهتا

 .(14)(13)انقلبت نفال   ى الظهر حينئذ جاهال  فإن صلَّ  
 
 

                                 
 ( يف األصل: ))بضرر((. 1)
 من نسخة )ب(.  زايدة (2)
 (. 156( انظر:كايف احملتاج، بتحقيق الطالب:بندر احملالوي )ص3)
 (.163( انظر: )ص4)
 سقط من األصل.  (5)
 (. 2/288(، وهناية احملتاج )3/51(، والغرر البهية )2/298( انظر: العزيز )6)
 ( قوله: ))لغت ظهره(( طمس من نسخة )د(. 7)
 (. 1/474(، ومغين احملتاج )4/416(، واجملموع )1/545( انظر: روضة الطالبني )8)
 (. 3/57(، والغرر البهية )4/416(، واجملموع )1/545( انظر: روضة الطالبني )9)
...".احلاوي الصغري  ( وعبارته قال:" وال يصح ظهره ما مل يعتدل اإلمام يف الثانية10)

 .(190)ص
 ((. ( يف األصل: ))يتوجه11)
 (.3/57(، والغرر البهية )4/416(، واجملموع )1/545( انظر: روضة الطالبني )12)
  األم(. ل بعد قوله:)نص عليه يفَر يف األصى الظهر حينئذ انقلبت نفال ( أُخِ  )فإن صلَّ ( قوله:13)
 (. 1/546( انظر: روضة الطالبني )14)
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 .(1)نص عليه يف األم، مأبن حيتاط حىت يرى أنه قد سلَّ ؛ سالمه حتراهفإن مل يعلم 
 (3)لعصيانه بتفويت؛ كانت أداء  (2)وإن/، وبعد سالم اإلمام يلزمه فعل الظهر فورا   
 .(4)فأشبه عصيانه خبروج الوقت؛ اجلمعة
ولو تركها أهل بلد وصلوا الظهر مل تصح إال إن ضاق الوقت عن أقل واجب  

 .(5)والركعتنياخلطبتني 
بني أن يصلي مع اإلمام اجلمعة وهذا هو  (6)ممن ال تلزمه]اجلمعة[( ه  ري   غ   ري    خ  و  ) 

 (9)(ه  م ع   م  ر  ما مل ي   وأن يصلي الظهر بقيد زاده بقوله )، (8)كما مرَّ ،  أفراده (7)السنة لبعض
بعد سالم  فليس له أن يتمها ظهرا  ، متامهاإفحينئذ يتعني ؛ مام ابجلمعةمع اإل: أي

 .(10)النعقادها عن فرضهب[2/267]؛اإلمام
 (1)(13)كقن؛  قبل فوهتا (12)راج  زوال عذره(الظهر لكل )( 11)أتخري( ب  د  ون  ) 

                                 
 (. 2/377( األم )1)
 /ب من نسخة )د(. 154( هناية ل2)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))لتفويت((. 3)
 (. 1/546( انظر: روضة الطالبني )4)
 (. 3/58(، والغرر البهية )4/417(، واجملموع )1/546( انظر: روضة الطالبني )5)
 زايدة من نسخة )ب(و)د(.  (6)
 ( يف نسخة )ب(: ))لنقص((. 7)
 أ (.65/ل2: )انظر( 8)
 ة )د(. ( قوله: ))ما مل حيرم معه(( طمس من نسخ9)
 (. 3/58(، والغرر البهية )4/411(، واجملموع )1/540( انظر: روضة الطالبني )10)
 ( قوله: ))وندب أتخري(( طمس من نسخة )د(. 11)
 ( قوله: ))راج  زوال عذره(( طمس من نسخة )د(. 12)
 ( يف نسخة )د(: ))كمن((. 13)
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حينئذ من تفويت فرض أهل ؛ ملا يف تعجيل الظهر؛ ومريض يتوقع اخلفة، يرجو العتق
فحينئذ ال ؛ الثاينأبن يرفع اإلمام رأسه من ركوعها ؛ اجلمعةما مل تفت( )، الكمال

 .(2)أتخري
لو أحرم غري  (5)هذا ما/ (4)وعلى األول يفارق، (3)وقيل إمنا حيصل فوهتا ابلسالم 

فال ترتفع إال  (7)الزمة له (6)/أبن اجلمعة َثَّ ؛ فإنه ال يصح؛ املعذور ابلظهر قبل السالم
 .(8)خبالفه هنا، بيقني

وحمل الصرب إىل فوت اجلمعة إذا مل يؤخرها اإلمام إىل أن يبقى من وقتها أربع  
 .(9)ؤخر الظهريوإال مل ، ركعات
ألنه أدى فرض ؛ وأمكنته اجلمعة مل جتب، (10)ولو زال عذره بعد صالته الظهر 

 .(11)وقته
أن ال  ألنه ابن؛ بعد فعله الظهر وقبل فوته اجلمعة تلزمه نعم اخلنثى إذا ابن رجال   

 .(12)عذر له

                                                                                       
َية، َوِهَي املِْلُك. انظر: هتذيب اللغة  (1) عبد ِقن: خاِلُص الُعُبوَدِة، وكَأنَّ الِقنَّ مْأخوٌذ ِمَن القنـْ

 (. 13/348(، ولسان العرب )5/4(، ومقاييس اللغة )8/235)
 .(4/414(، واجملموع )1/544(، وروضة الطالبني )2/305( انظر: العزيز )2)
 (.3/58انظر: الغرر البهية ) (3)

 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ففارق((. 4)
 /ب من نسخة )ج(. 162( هناية ل5)
 /ب من نسخة )ب(. 265( هناية ل6)
 )ج(و)د(.  نسخة ( قوله: ))له(( سقط من7)
 (. 1/476(، ومغين احملتاج )3/58(، والغرر البهية )1/545( انظر: روضة الطالبني )8)
 (. 1/477(، ومغين احملتاج )3/59البهية ) ( انظر: الغرر9)
 ( قوله: ))الظهر(( سقط من نسخة )ج(. 10)
  .(4/414(، واجملموع )2/306العزيز )(، و 2/521هناية املطلب )( انظر: 11)
 (. 1/477ومغين احملتاج ) (،2/154وأسىن املطالب ) (،2/306( انظر: العزيز )12)
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ليحوز ؛ (2)الظهر أول الوقت (1)سن لهكاملرأة فيُ ؛  أما من ال يرجو زوال عذره 
، (3)"التأخري لليأس يسن له أيضا  : "هذا اختيار اخلراسانيني، وقال العراقيون، فضيلته

بعد أ[2/268] واختار النووي، (5)"أنه املذهب: "وقال األذرعي (4)ونص عليه يف األم
]جزم أبنه ال حيضرها  وهو محل األول على ما إذا، ن األول هو األصح توسطا  إ: أن قال

 .(8)متكن أو نشط حضرها (7)كان لو(6)والثاين على ما إذا[، متكن وإن
 .(10)لعموم أدلتها، (9)سن للمعذورين اجلماعة يف ظهرهميُ و( ) 
ابلرغبة عن صالة لئال يتهموا ؛ هلم (12)إن خفي عذر(فيها ) (11)وإخفاء مجاعة() 
 (14)وقيده األذرعي، (13)ويكره هلم إظهارها على ما قاله جع، أو اجلمعة، اإلمام

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))هلا((. 1)
(، وعجالة احملتاج 4/414(، واجملموع )1/544(، وروضة الطالبني )2/306العزيز )( انظر: 2)

 (. 1/477(، ومغين احملتاج )3/58(، والغرر البهية )1/359)
(، والغرر البهية 2/154(، وأسىن املطالب )1/544( انظر: النقل عنهم يف روضة الطالبني )3)

 (. 2/294ج )(، وهناية احملتا 1/477(، ومغين احملتاج )3/58)
 (. 2/377( األم )4)
(، وهناية احملتاج 1/477(، ومغين احملتاج )2/154( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )5)

(2/295 .) 
 سقط من األصل.  (6)
 ( يف نسخة )د(: ))أو((. 7)
 (. 4/414(، واجملموع )1/544( انظر: روضة الطالبني )8)
(، وعجالة احملتاج 4/414(، واجملموع )1/544(، وروضة الطالبني )2/306( انظر: العزيز )9)

 (. 1/477(، ومغين احملتاج )3/59(، والغرر البهية )1/359)
 .أ(63/ل2) ( انظر:10)
 ( قوله: ))وإخفاء جاعة(( طمس من نسخة )د(. 11)
 ( قوله: ))إن خفي عذر(( طمس من نسخة )د(. 12)
(، واجملموع 1/545(، وروضة الطالبني )2/306(، والعزيز )2/377م )( انظر: األ13)

  .(3/59(، والغرر البهية )1/376(، وبداية احملتاج )4/414)
(، وهناية احملتاج 1/476(، ومغين احملتاج )2/154( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )14)
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 .ابإلظهار يف املساجد
 

 .(1)النتفاء التهمة؛ سن له اإلظهارأما ظاهر العذر فيُ 
 .(2)سن هلم اجلمعةوتُ ، ولو زال العذر يف أثناء الظهر قبل فوت اجلمعة أجزأهتم 
 .(3)لزمته كما مرَّ  نعم إن ابن اخلنثى رجال   
وإن كان من األربعني على ، والعذر الطارئ ولو بعد الزوال يسقطها]عن ذمتة 

 .(7)(6)[(5)به ابن يونس خالفا  ملا شذَّ ، (4)املنقول املعتمد
سفر على من لزمته )( م  ر  ح  بطلوعه ): يوم اجلمعة أي (8)الثاينابلفجر( لكن )و()

كسفر حجة ؛  ولو كان طاعة، أو مقصده، أبن مل يدركها بطريقه؛ به() (9)هيتفوت( 
 .ابملباح (2)كاحملرر  (1)لتقييد احلاوي خالفا  ، (10)اإلسالم

                                                                                       
(2/293 .) 

والغرر (، 1/359وعجالة احملتاج )(، 4/414(، واجملموع )1/545( انظر: روضة الطالبني )1)
  (.2/293(، وهناية احملتاج )1/476(، ومغين احملتاج )3/59البهية )

 (. 4/414(، واجملموع )1/545روضة الطالبني )(، و 1/206املهذب )( انظر: 2)
  (. 226: )صانظر (3)
 . (2/152، وأسىن املطالب )(4/415)( انظر: اجملموع 4)
( هو: عبدالرحيم بن حممد بن حممد بن يونس املوصلي، ُوِلَد ابملوصل سنة مثان وتسعني 5)

ومخسمائة، له عدة مصنَّفات منها: التعجيز خمتصر الوجيز، والنبيه يف اختصار التنبيه، 
سنة إحدى وسبعني  وغريمها، انتقل  إىل بغداد، وويل قضاء اجلانب الغريب منها، مات

 (. 1178، رقم:8/191وستمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى )

(( عن ذمتة وإن كان من األربعني على املنقول املعتمد خالفا  ملا شذَّ به ابن يونس( قوله ))6)
 سقط من األصل. 

 (.2/164( انظر: التعجيز يف اختصار الوجيز )ص7)

 من )ج(. ( قوله: ))الثاين(( سقط 8)

 ( يف نسخة )ب(: ))مبن((. 9)

(، واجملموع 1/544(، وروضة الطالبني )2/304(، والعزيز )3/535( انظر: البيان )10)
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ألن الناس تبع ؛ وال نظر لكون الوجوب موسعا  ، فألهنا لزمته؛ أما بعد الزوال 
وإن كان وقتها ، (3)]اليوم[فألهنا مضافة إىل ؛ وأما قبله، فتعني انتظاره؛ لإلمام فيها

ال( ) ب[2/269،](5)ولزم السعي بعيد الدار قبله، بغسلها (4)ولذا ]اعتد[؛ ابلزوال
]وإن فاتت ، أو رفقة، على املسافر ابلتخلف من حنو فوت مال (6)وف ررر(خلسفر )

  وإن مل َيف ضررا  ، بل جمرد انقطاعه عنهم عذر؛ (10)[(9)كما مرَّ ،  (8)(7)اجلمعة بسببه
 .(13)لكن جزم يف الكفاية خبالفه، ملا فيه من الوحشة؛ (12)(11)]األسنوي[ كما صوبه

يتكرر يف كل يوم خبالف  (15)[الطهرأبن ]؛ بينه وبني نظريه يف التيمم (14)وفرق/ 
 .(16)وأبنه يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد، اجلمعة
بل جيب السفر ؛ إدراكهم زَ و ِ أو على غريه كإنقاذ حنو أسرى اختطفهم الكفار وجُ  

                                                                                       
 (. 1/475(، ومغين احملتاج )3/60(، والغرر البهية )4/417)

 (.191( احلاوي الصغري )ص1)

 (. 1/261( احملرر )2)

 ( يف األصل: ))النوم(( وهو تصحيف. 3)
 ( يف األصل: ))اعيد(( وهو تصحيف. 4)
 (. 1/476(، ومغين احملتاج )3/60(، والغرر البهية )2/304( انظر: العزيز )5)
 وف ضرره(( طمس من نسخة )د(. خل( قوله: ))6)
 ( قوله: ))اجلمعة بسببه(( طمس من نسخة )د(. 7)
  .(1/543(، وروضة الطالبني )2/305(، والعزيز )2/535( انظر: البيان )8)
 (. 187( انظر: )ص9)
 سقط من األصل.  (10)
 سقط من األصل.  (11)
 (.3/400( انظر: املهمات )12)
 (. 4/296(كفاية النبيه )13)
 /أ من نسخة )ب(. 266( هناية ل14)
 ( يف األصل ونسخة )ب(: ))الظهر((، وهو تصحيف. 15)
 (. 2/292(، وهناية احملتاج )1/475(، ومغين احملتاج )3/62البهية ) ( انظر: الغرر16)
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 .(3)أخذا  من كالم جع (2)كما قاله األذرعي  (1)يف هذه]احلالة[
وال يرتخص ما ، به يفيعص، أما إذا سافر من غري عذر ومل ميكنه إدراكها فيما ذكر

 .(6)سبب املعصية (5)النتفاء؛ من فواهتا (4)وحيسب ابتداء سفره، مل تفت اجلمعة
: (8)خلرب الصحيحني؛ (7)بل يكره تركه؛ اجلمعة (ل  س  غ   ب  د  ن  ) ابلفجر :أيوبه( ) 

حق على كل  (9)فيما» :وخرب، «على كل حمتلم -أي متأكد-غسل اجلمعة واجب »
هو يوم »: (13)، زاد النسائي(12)«(11)]يوما [ أن يغتسل كل سبعة أايم (10)مسلم

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 (. 1/475مغين احملتاج )(، و 2/152أسىن املطالب )يف ه ( انظر: النقل عن2)
 (.2/152أخذا  من كالم البندنيجي وغريه ، انظر: أسىن املطالب )( 3)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))السفر((. 4)
 نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))النتهاء((. ( يف 5)
 (. 1/475ومغين احملتاج ) (،2/153وأسىن املطالب ) (،1/544( انظر: روضة الطالبني )6)
 (. 1/496(، ومغين احملتاج )4/453(، واجملموع )2/308( انظر: العزيز )7)
الغسل ومىت جيب عليهم  ،يف كتاب األذان، ابب: وضوء الصبيان رواه البخاري يف صحيحه( 8)

رواه (، و 858، رقم:1/230) والطهور وحضورهم اجلماعة والعيدين واجلنائز وصفوفهم،
، 1/378يف كتاب اجلمعة، ابب: الطيب والسواك يوم اجلمعة ) مسلم يف صحيحه

 . --(، من حديث أيب سعيد اخلدري846رقم:
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وخربمها((. 9)
 ((، ويف نسخة )د(: ))حمتلم((. ))حمتلم مسلم :( يف نسخة )ج(10)
 زايدة من )ب(و)ج(و)د(.  (11)
يف كتاب اجلمعة، ابب: هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من  رواه البخاري يف صحيحه( 12)

يف كتاب اجلمعة،  رواه مسلم يف صحيحه(، و 897، رقم:1/238النساء والصبيان وغريه )
 .--(، من حديث أيب هريرة 849، رقم:1/378ابب: الطيب والسواك يوم اجلمعة )

ُوِلَد سنة مخس عشرة ومائتني، مسع  ،أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي :( هو13)
 له من الكتب: السنن ،حدَّث عنه الدواليب، وابن الُسينِ   ،من قتيبة بن سعيد، وابن راهويه

تويف سنة ثالث وثالمثائة. انظر ترجته: تذكر احلفاظ  ،الكربى والصغرى، وفضائل الصحابة
 .(66، رقم:1/36(، وهتذيب التهذيب )719، رقم:2/698)
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 .(1)«اجلمعة
 من توضأ يوم اجلمعة فبها : »--من قوله  عن الوجوب ما صحَّ  (2)وصرفهما 

 .(3)«ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل -أي فبالرخصة أخذ-
وإن مل  (4)على فعل اجلمعة أ[2/270] عازم: أي( ع  م   م   وَيتص الندب بكل )

من أتى : »--قوله  (6)من/ ملا صحَّ ؛ (5)إذ الغسل للصالة ال لليوم؛ جتب عليه
 .(7)«أيهتا فليس عليه غسل اجلمعة الرجال والنساء فليغتسل ومن مل

                                 
(، 1378، رقم:226( رواه النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: إجياب الغسل يوم اجلمعة )ص1)

احلديث  األلباينصحح (، و 11/554) الزايدة صححها ابن امللقن يف البدر املنريهذه و 
 . --من حديث جابر ،(173 /1)  إرواء الغليل بشواهده يف

 ( قوله: ))صرفهما(( طمس من نسخة )ج(، ويف نسخة )د(: ))صرفها((. 2)
، ورواه أبو داود يف  --مسرة بن جندب  عن(، 20089، رقم:33/280( رواه أمحد )3)

(، ورواه 354رقم:،68)ص الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة كتاب الطهارة، ابب:
 ،(497، رقم:167يف كتاب اجلمعة، ابب: ما جاء يف الوضوء يوم اجلمعة )ص الرتمذي
 ،226يف ترك الغسل يوم اجلمعة )ص الرخصةابب: ورواه النسائي يف كتاب اجلمعة، وحسنه،

  .(692، رقم:11/492)ملنريالبدر ا انظر: (، وصححه ابن امللقن بشواهده،1380رقم:
 (.1/108(، واملصباح املنري )3/1199انظر: الصحاح ) (4)

 (. 1/496(، ومغين احملتاج )3/63(، والغرر البهية )2/560( انظر: البيان )5)
 /أ من نسخة )د(. 155( هناية ل6)
للجمعة إذا أردن ( رواه ابن حبان يف كتاب الطهارة، ابب: ذكر االستحباب للنساء أن يغتسلن 7)

، -م-(، من حديث عثمان بن واقد عن نفع عن ابن عمر1226، رقم:4/27شهودها )
، 3/126ورواه ابن خزمية يف كتاب اجلمعة، ابب: أمر النساء ابلغسل لشهود اجلمعة )

(، والبيهقي يف كتاب جاع أبواب الغسل للجمعة واخلطبة وما جيب يف صالة 1752رقم:
(، صحح إسناده 5758، رقم:3/273ملن أراد اجلمعة أن يغتسل ) اجلمعة، ابب: السنة
واحلديث  ،(691، رقم:11/490(، وابن امللقن يف البدر املنري )4/453النووي يف اجملموع )

يف كتاب  رواه البخاري يف صحيحهأصله يف الصحيحني من غري ذكر الرجال والنساء، 
اجلمعة، ابب: فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة، أو على النساء 

  .(844، رقم:1/377يف كتاب اجلمعة ) رواه مسلم يف صحيحه(، و 877، رقم:1/234)
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أبن غسله للزينة ؛ فال َيتص مبن حيضر، ويفارق العيد حيث كان غسله لليوم 
 .(1)ومثله أييت يف التزيني، وهذا للتنظيف ودفع األذى عن الناس، وإظهار السرور

ألن ؛ فال جيزئ قبله، الفجر (2)على أنه يدخل وقته بطلوع/ "وبه" :ونبه بقوله 
لقرب ؛ لبقاء أثره إىل صالة العيد؛ سل العيد قبلهوإمنا أجزأ غُ ، ابليوم األخبار علقته

 .(5)(4)طتهملبعد خِ ؛ وقته ألهل السواد اآلتني إىل العيد قبل الفجر (3)وليتسع، الزمن
ألنه أفضى إىل ؛ (ىل  و  أ  إىل اجلمعة أو ما قرب منه ) (6)عند رواح(فعله )و() 

 .(7)الغرض من التنظيف
، ولتعدي أثره إىل الغري، ألنه خمتلف يف وجوبه؛ مَ دِ  ولو تعارض هو والتبكري قُ  

 .(8)خبالف التبكري
 .(9)وال يبطله حدث وال جنابة 
؛ هر اجلمعة فيما يظهرأو بنية ط، بنيته بدال  عن الغسل( م  مم ي  تـ  ) ع  جملم ِ  بَ دِ نُ ()و 

للفضيلة كسائر  ب[2/271] إحرازا  ؛ أو شرعا   عن استعمال املاء حسا   (10)لعجز()
 .(12)(11)االغسال

                                 
 (. 1/496(، ومغين احملتاج )3/63(، والغرر البهية )2/310( انظر: العزيز )1)
 ة )ج(. /أ من نسخ163( هناية ل2)
 ( يف نسخة )ب(: ))وليسع((. 3)
 ( يف نسخة )د(: ))خطبتهم((. 4)
 (. 1/497(، ومغين احملتاج )3/63(، والغرر البهية )2/309( انظر: العزيز )5)
 ( قوله: ))عند رواح(( طمس من نسخة )د(. 6)
 (. 1/497(، ومغين احملتاج )4/454(، واجملموع )1/546( انظر: روضة الطالبني )7)
 (. 1/497( انظر: مغين احملتاج )8)
 (. 1/497(، ومغين احملتاج )1/546( انظر: روضة الطالبني )9)
 ( قوله: ))لعجز(( طمس من نسخة )د(. 10)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))االغتسال((. 11)
 . (2/329، وهناية احملتاج )(،(4/454(، واجملموع )1/547( انظر: روضة الطالبني )12)
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 .(2)وسيأيت (1)غتسال احلج والعيديناغسال املسنونة من األفرع: 
 

سن الوضوء من كما يُ ،  حائضا   (4)وإن كان الغاسل، من غسل امليت (3)والغسل/
 .(5)محله أو مسه

وأن حيلق ، سن غسله مباء وسدرويُ ، وغسل كافر أسلم ومل يسبق منه حنو جنابة 
 .(8)بعد اإلسالم (7)ووقت]غسله[، (6)رأسه قبل غسله

أظهر  ُثَّ اغتسل  ُثَّ حممول على أنه أسلم  (10)مما َيالفه --(9)وما يف خرب مثامة
 .(12)بقرينة رواية أخرى (11)إسالمه

                                 
 (. 1/498(، ومغين احملتاج )1/547( انظر: روضة الطالبني )1)
 (354انظر: )ص( 2)

 /ب من نسخة )ب(. 266( هناية ل3)
 ( يف نسخة )ج(: ))املغسل((. 4)
 (. 1/498(، ومغين احملتاج )1/547(، وروضة الطالبني )2/311( انظر: العزيز )5)
  (.2/331(، وهناية احملتاج )5/148) (، واجملموع2/530هناية املطلب )( انظر: 6)
 سقط من األصل.  (7)
 . (2/331(، وهناية احملتاج )2/174واجملموع )(، 2/312( انظر: العزيز )8)
 ،مُثامة بن أاثل بن النعمان بن مسلمة احلنفي، ُأِسَر فربط بسارية يف املسجد، فأسلم :( هو9)

يف قتال مسيلمة فقتله. انظر  --هللا  رسولإليه وملا ظهر مسيلمة أرسل  ،ُسن إسالمهحو 
 .(619، رقم:1/477(، وأسد الغابة )2780، رقم:1/213ترجته: االستيعاب )

يف كتاب الصالة، ابب: االغتسال إذا أسلم،  يف صحيحه رواه البخاري إىل ما ( ُيشري بذلك10)
، ولفظه: "... --أيب هريرةعن (، 462، رقم:1/144يف املسجد ) يضا  أوربط األسري 

 رواه مسلمدخل املسجد فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا"، و  فاغتسل ُثَّ 
 (. 1764رقم: ،2/844)وجواز املن عليه يف كتاب اجلهاد والسري، ابب: ربط األسري وحبسه

سجد فأظهر اغتسل ودخل امل ُثَّ  --حيتمل أن يكون أسلم عند النيب "( قال ابن امللقن: 11)
 (. 11/520، انظر: البدر املنري )"الشهادة اثنيا ؛ جعا  بني الروايتني

رواه ابن خزمية يف كتاب الوضوء، ابب: األمر ابالغتسال إذا أسلم ُيشري بذلك إىل ما  (12)
ابن حبان يف كتاب الطهارة، ابب: غسل الكافر إذا أسلم و (، 253، رقم:1/125الكافر )
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لعدم ؛ يف الكفر (2)جنابة فيجب غسله وإن اغتسل (1)أما إذا سبق منه ]حنو[
 .(3)صحته منه

، وهو حمتمل، كر وغريهاحللق بني الذَّ  ندب وظاهر إطالقهم أنه ال فرق هنا يف 
وعلى ، وأن السنة للمرأة واخلنثى التقصري كاحلج، وحيتمل أن حمل ندبه للذكر احملقق

ثالث  (4)أن الواجب إزالة بدليل، إزالة شيء من الشعر األول يفرق أبن القصد َثَّ 
ألق عنك شعر » :(6)ع ما نبت يف الكفر بدليل]خرب[وهنا إزالة جي، (5)فقط شعرات
 .(8)احللق هنا لغري الذكر مستثىن من كراهته لهندب وعلى هذا يكون  ،(7)«الكفر
سن كما يُ ،  هنا شعر نُِدَب إمرار املوسى عليه أ[2/272] نعم لو مل يكن ابلرأس 

 .(9)خمتون   دَ لِ ذلك للمحرم وملن وُ 
                                                                                       

، ابب: ما جيب على الذي --عبدالرزاق يف كتاب بيعة النيب و (، 1238، رقم:4/42)
ولفظه عند ابن حبان "أن مثامة  ،-–(، من حديث أيب هريرة 9834، رقم:6/9ُيْسِلم )

ه إىل حائط أيب طلحة فأمره أن يوما  فأسلم فبعث ب --احلنفي أُِسَر... فمرَّ به النيب 
 (.696، رقم:11/514صححه ابن امللقن يف البدر املنري ) ،ى ركعتني"يغتسل فاغتسل وصلَّ 

 من نسخة )ب(و)ج(و)د(. زايدة  (1)
 ( يف نسخة )ج(: ))اغتسلت((. 2)
(، ومغين 2/312العزيز )(، و 1/217(، واحلاوي الكبري )2/530هناية املطلب )( انظر: 3)

 . (2/331، وهناية احملتاج )(1/498ج )احملتا 
 ( قوله: ))إزالة(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 4)
 (.8/148انظر: اجملموع )( 5)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (6)
رواه أبو داود يف كتاب الطهارة، ابب: يف  الرجل و (، 15432، رقم:24/163( رواه أمحد )7)

(، من حديث ُعثيم بن كليب عن أبيه عن جده، 356، رقم:68ُيْسِلُم فيؤمر ابلغسل )ص
ألق عنك شعر » :--فقال: "قد أسلمت، فقال له النيب  --ولفظه: أنه جاء إىل النيب 

وضعَّف إسناده (، 2/173قال النووي :" إسناده ليس ابلقوي" انظر: اجملموع )، «الكفر
 (. 78، رقم:1/12األلباين يف إرواء الغليل )

 (.2/331انظر: هناية احملتاج )( 8)

 (. 2/332هناية احملتاج )(، و 8/149(، واجملموع )1/146املهذب ) ( انظر:9)
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لكون اجلنون مظنة خلروج املين،  ؛ وإمنا مل جيب، إغماءأو ، الغسل لإلفاقة من جنون
 .(1)على خروج الريح خبالف املين فإنه مشاهد ألنه ال عالمة َثَّ ؛ كما وجب الوضوء

 .(2)لنحو كسوف أو استسقاء؛ ولكل اجتماع 
 .(4()3)ولتغري ريح من حنو حجامة أو فصد 
ألنه يغري البدن ويضعفه  ؛(5)وإن مل يتنور، وخروج من محام عند إرادة اخلروج 

 .(6)والغسل يشده وينعشه
وهبذا الثاين صرح يف ، (7)وحلق العانة، ويقاس به حنو قص شارب، ومن نتف إبط 
 .(8)الرونق
إن كان حيضر  ":قال األذرعي، (9)ولكل ليلة من رمضان، ولالعتكاف 

 .(10)"اجلماعة
 .(11)ولدخول احلرم واملدينة 
 .(12)ويف الوادي عند سيالنه 

منهما وإن اختلف يف  (1)كال    نَّ ألَ ؛ غسل غاسل امليت وآكدها غسل اجلمعة، ُثَّ 

                                 
 (. 1/498(، ومغين احملتاج )1/549(، وروضة الطالبني )2/312( انظر: العزيز )1)
 (. 1/498(، ومغين احملتاج )1/550( انظر: روضة الطالبني )2)
ْرِق َحىتَّ َيِسيَل، وافَتَصد فالٌن: ِإذا َقَطع ِعْرَقه فَفَصد. انظر: هتذيب اللغة العِ َفْصُد: ُهَو َقْطُع لا (3)

 (. 4/507يس اللغة )(، ومقاي12/104)
 . (2/332، وهناية احملتاج )(1/498(، ومغين احملتاج )1/549( انظر: روضة الطالبني )4)
 . (2/629(، واملصباح املنري )2/839أي: استعمل النورة إلزالة شعر اجلسم. انظر:الصحاح) (5)
 (. 1/549(، وروضة الطالبني )2/313( انظر: العزيز )6)
 (. 1/499(، ومغين احملتاج )2/159(، وأسىن املطالب )2/314( انظر: العزيز )7)
 (. 2/332(، وهناية احملتاج )2/159( انظر النقل عن الرونق يف أسىن املطالب )8)
 (. 1/498( انظر: مغين احملتاج )9)
 . (2/332، وهناية احملتاج )(1/499يف مغين احملتاج )ه ( انظر: النقل عن10)
 . (2/332، وهناية احملتاج )(1/499( انظر: مغين احملتاج )11)
 ة.در السابقا( انظر: املص12)
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 .(2)لكن األول أخباره أكثر، وجوبه
 ُثَّ ، اختلف يف وجوبه (3)ما ُثَّ ، ومنه يؤخذ أن األفضل بعدمها ما كثرت أحاديثه 

 .(4)ما كان تعدى نفعه أكثر ُثَّ ، حديثه ما صحَّ 
 ىَل وْ لألَ  ء  مبا ب[2/273] لَ اآلكد تقدميه فيما لو أوصى أو وكَّ ومن فوائد معرفة  

 .(5)به
،  أو اإلغماء، وينوي سائر أسباب االغتسال املسنونة إال غسل اإلفاقة من اجلنون 

 .(7)ويغتفر عدم اجلزم ابلنية للضرورة، فإنه ينوي اجلنابة ،وارتضاه (6)كما نقله الزركشي
خلرب ، (9)وينتظروا الصالة(8)ليأخذوا جمالسهم/؛ ىاملصلَّ إىل ( ور  ك  ب  ) نُِدبَ  و() 

أي مثله وقيل اغتسل من جاع -من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة » :الصحيحني
ومن راح يف الساعة ، راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ُثَّ  -سكن نفسهتل؛ حليلته

ومن راح يف ، أقرن ة فكأمنا قرب كبشا  ومن راح يف الساعة الثالث، الثانية فكأمنا قرب بقرة
، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة
فلم  الصحف (1)طووا/: ، أي(10)«يستمعون الذكرفإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة 

                                                                                       
 ( قوله: ))كال (( سقط من نسخة )ج(. 1)
 . (2/333، وهناية احملتاج )(1/499ومغين احملتاج ) (،1/547( انظر: روضة الطالبني )2)
 ( قوله: ))ما(( سقط من نسخة )ب(. 3)
 (.2/333اج )انظر: هناية احملت( 4)
 . (2/333، وهناية احملتاج )(1/499(، ومغين احملتاج )1/547( انظر: روضة الطالبني )5)
 (.1/194الديباج يف توضيح املنهاج )( انظر: 6)
 . (2/333، وهناية احملتاج )(1/499( انظر: مغين احملتاج )7)
 /أ من نسخة )ب(. 267( هناية ل8)
 .(3/67(، والغرر البهية )1/550الطالبني ) (، وروضة1/213( انظر: املهذب )9)
(، 881، رقم:1/235يف كتاب اجلمعة، ابب: فضل اجلمعة ) رواه البخاري يف صحيحه( 10)

، 1/378ابب: الطيب والسواك يوم اجلمعة ) رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة،و 
وقوله: "يف الساعة األوىل" ليست يف الصحيحني إمنا هي عند  ،أيب هريرة عن( 850رقم:

 (. 139، رقم:1/239)معةابب: العمل يف ُغْسل يوم اجل مالك يف املوطأ يف كتاب اجلمعة،
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ويف رواية يف  كما رواه النسائي وزاد سادسة وذكر يف الثالثة وما قبلها ما مرَّ   يكتبوا أحدا  
 .(3)والسادسة بيضة (2)الرابعة بطة واخلامسة دجاجة/

: (6)قال يف اجملموع ،(5)(4)ويف أخرى يف الرابعة دجاجة ويف اخلامسة عصفورا [] 
أو حممولتان ، ملخالفتهما سائر الرواايت (7)إسنادمها صحيح لكن قد يقال مها ]شاذاتن[

 .(8)ني[ئأحوال ]اجلاَيتلف ابختالف أ[ 2/274] على أن ذلك
ألن املندوب له التأخري إىل وقت ؛ ال إلمام(د من زايدته سن البكور بقوله )وقيَّ  
 .(11)ه يف اجملموعوأقرَّ ، (10)واملتويل (9)وخلفائه قاله املاوردي --التباعه ؛ اخلطبة
الرواح مع أنه  (14)لفظ (13)وإمنا ذكر يف اخلرب، (12)والساعات من طلوع الفجر 

                                                                                       
 /ب من نسخة )ج(. 163( هناية ل1)
 /ب من نسخة )د(. 155( هناية ل2)
(، صحح 1385، رقم:227ص( رواه النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: التبكري إىل اجلمعة )3)

صححه النووي يف خالصة األحكام و  ،(11/523إسناده ابن امللقن يف البدر املنري )
 (. 2746، رقم:2/783)

 سقط من األصل.  (4)
(، صحح 1387، رقم:227النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: التبكري إىل اجلمعة )ص ( رواه5)

(، وصححه النووي يف خالصة األحكام 11/522إسناده ابن امللقن يف البدر املنري )
 (. 2747، رقم:2/783)

 (. 4/459( اجملموع )6)
 .( يف األصل: ))ساقطتان((7)
 ( يف األصل: ))اجلانبني(( وهو تصحيف. 8)
 (. 2/439( انظر: احلاوي الكبري )9)
 (. 4/448يف اجملموع ) ه( انظر: النقل عن10)
 (. 4/448( اجملموع )11)
 .(4/461(، واجملموع )1/550(، وروضة الطالبني )2/313( انظر: العزيز )12)
  (.236انظر: )ص( 13)
 ( قوله: ))لفظ(( سقط من نسخة )ج(. 14)
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على أن ، ألنه خروج ملا يؤتى به بعده؛ (1)اسم للخروج بعد الزوال كما عليه اجلمهور
ويف ، (3)إنه يستعمل عند العرب يف السري أي وقت من ليل أو هنار: قال (2)األزهري

بل ترتيب ، ليس املراد من الساعات الفلكية وهي األربع والعشرون (4)أصل الروضة
لئال يستوي فيها رجالن جاءا يف طريف ؛ السابقني على من يليهم يف الفضيلةدرجات 

إذ ال يبلغ ما بني الفجر والزوال يف كثري ؛ َيتلف يف اليوم الشايت والصايف ولئال، ساعة
، (5)فعليه كل داخل ابلنسبة إىل من بعده كاملقرب بدنة، من أايم الشتاء ست ساعات

، وبثالث كاملقرب دجاجة، وبدرجتني كاملقرب كبشا  ، قرةوإىل من قبله بدرجة كاملقرب ب
 املراد (8)(7)ومسلم (6)بيضة، لكن قال يف شرحي املهذب ب[2/275] وأبربع كاملقرب

كما يف ،  وبدنة املتوسط متوسطة، الفلكية لكن بدنة األول أكمل من بدنة األخري
بساعات النهار الفلكية اثنا عشر فعليه املراد ، القليلة والكثرية (9)درجات صالة اجلماعة/

، فالعربة خبمس ساعات منها أو ست، ساو الفلكيةتوإن مل  أو شتاء   ساعة زمانية صيفا  
آخر األوىل  (10)وهو أوىل من قول الغزايل، طال الزمن أو قصر كما أشار إليه القاضي

                                 
 (. 2/464(، ولسان العرب )2/454ة )(، ومقاييس اللغ1/368( انظر: الصحاح )1)
أبو منصور األزهري، اإلمام يف اللغة، ُوِلَد هبراة سنة اثنتني ومثانني  ،حممد بن أمحد :( هو2)

ومائتني، أخذ عن الربيع بن سليمان، ونفطويه، صنَّف كتابه التهذيب يف اللغة، والتقريب يف 
(، وبغية الوعاة 294، رقم:186لبلغة )صسنة سبعني وثالمثائة. انظر ترجته: امات  التفسري،

 (. 29، رقم:1/19)
 (. 5/143( انظر: هتذيب اللغة )3)
 (. 2/314( انظر: العزيز )4)
 ( قوله: ))كاملقرب بدنة(( تكرر يف نسخة )ب(. 5)
 (. 4/461( انظر: اجملموع )6)
 ( يف نسخة )ب(: ))شرحي مسلم واملهذب((. 7)
 (. 6/136)شرح النووي على صحيح مسلم ( انظر: 8)
 /ب من نسخة )ب(. 267( هناية ل9)
 (. 2/161( انظر: النقل عنهما يف أسىن املطالب )10)



 ابب يف اجلمعة                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد          
 
239 

والرابعة  انبساطها حىت ترمض األقدام، (1)الثالثة[و طلوع الشمس والثانية ارتفاعها ]
 .واخلامسة الزوال

القتضائه أن يومها ؛ ، وهو يؤيد الثاين(3)«يوم اجلمعة ثنيت عشرة ساعة» :(2)وصح
ويؤيد الثاين ، فلتحمل الساعة على مقدار سدس ما بني الفجر والزوال، ال َيتلف

ما يلزم على األول من أن االقتصار يف احلديث على الساعات اخلمس أو  (4)أيضا  
فينظر إىل ، ويصح اعتبار األمرين معا  ، إذ السبق ال تنضبط مراتبه؛ الست ال حكمة له

فراد وينظر أل، كل واحدة بشيء  (5)وختصص، الساعات من حيث االنقسام إليها
بسبب الرتتيب يف  البيضة مثال   يف كل منها من حيث تفاوهتم يفأ[ 2/276]نيياجلا
 .(6)وحينئذ فال خالف يف احلقيقة بني الروضة واجملموع؛ يف ساعتها يءاجمل

بنية  أن من جاء يف الساعة األوىل مثال   (7)مما أييت يف االعتكاف وظاهر أخذا   
 .(8)عرض له عذر فخرج له على نية العود ال تفوته فضيلة التبكري ُثَّ ، التبكري

                                 
 .( يف األصل: ))والثانية((1)
 ( يف نسخة )ب(: ))صبح((. 2)
، 182( رواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: اإلجابة أية ساعة هي يف يوم اجلمعة؟ )ص3)

ورواه النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: وقت اجلمعة  -- (، من حديث جابر1048رقم:
(، ولفظه 1032، رقم:1/414) (، ورواه احلاكم يف كتاب اجلمعة 1389، رقم:227)ص

يوم اجلمعة اثنتا عشرة ساعة، ال يوجد فيها عبد مسلم يسأل هللا : »--قال رسول هللا 
وقال: احلاكم حديث صحيح على « شيئا  إال أاته إايه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر

(، واجملموع 2637، رقم:2/755شرط مسلم، وصحح إسناده النووي يف خالصة األحكام )
(4/461 .) 

 (( وقد تقدمت العبارة. يومها القتضائه أن( يف نسخة )ب(: ))4)
 ( يف نسخة )ب(: ))ختصيص((. 5)
 (. 2/336( انظر: هناية احملتاج )6)
 .(ب330/ل3)( انظر: 7)
 (. 2/336( انظر: هناية احملتاج )8)
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من قوله  ملا صحَّ ؛ )1(واألفضل منها آكد( يض  ب  ثياب )لبس( ) مع  جمل ِ  نُِدبَ و() 
« :(3)«وكفنوا فيها مواتكم ،فإهنا خري ثيابكم (2)البسوا من ثيابكم البياض. 

 .(5)بعده غَ بِ غزله قبل النسج أوىل مما صُ  (4)غَ بِ وما صُ  
 ومل يلبسه ، (8)وغريه (7)البندنيجي (6)بل يكره لبس املصبوغ بعده كما صرح به 

 

                                 
(، واجملموع 1/550(، وروضة الطالبني )2/563(، والبيان )2/396انظر: األم ) (1)

 (.1/502ومغين احملتاج )(، 3/68(، والغرر البهية )4/458)
 ( يف نسخة )ج(: ))الِبيض((. 2)
(، ورواه أبو داود يف كتاب الطب، ابب: يف الكحل 2219، رقم:4/94( رواه أمحد )3)

(، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستحب من األكفان 3878، رقم:696)ص
، "أهل العلمحديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه "(، وقال: 996، رقم:304)ص

، 2/219ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء فيما يستحب من الكفن )
(، ورواه ابن حبان يف كتاب اللباس، ابب: ذكر األمر بلبس البياض من الثياب 1472رقم:

(، وصححه، ورواه احلاكم يف كتاب 5423، رقم:12/242إذ الِبيض منها خري الثياب )
واحلديث له ، -م -من حديث ابن عباس (، وصححه،1308:، رقم1/506اجلنائز )

، ورواه البيهقي يف كتاب جاع أبواب اهليئة --شاهد عنده من حديث مسرة بن جندب 
(، واحلديث صححه النووي يف 6063، رقم:3/355لجمعة، ابب: خري ثيابكم الِبيض )ل

 (. 700، رقم:11/527(، وابن امللقن يف البدر املنري )4/457اجملموع )
 ،ُغهُ تـَُقوُل: َصبَـْغُتُه َأْصبُـ  ،َغنْيُ، َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو تـَْلِويُن الشَّيِء بَِلْون  َماالاُء و والبَ صبغ: الصَّاُد  (4)

َغ الثوب ِإذا ُغريِ َ َلونه وأُزيل عن َحاله ِإىَل َحال سواد  أَو محرَة أَو ُصفرة. انظر: َوِمْنه ُصبِ 
 (. 3/331(، ومقاييس اللغة )4/1322(، والصحاح )8/63هتذيب اللغة )

(، والغرر البهية 1/550(، وروضة الطالبني )2/314(، والعزيز )2/396( انظر: األم )5)
 (. 1/502ومغين احملتاج )(، 3/68)

 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )ب(. 6)
(، وهناية احملتاج 1/502(، ومغين احملتاج )2/163يف أسىن املطالب ) ه( انظر: النقل عن7)

(2/340 .) 
 (. 3/68(، والغرر البهية )2/563(، والبيان )2/351( انظر: التهذيب )8)
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--  َ(4)على كالم فيه (3)واملعصفر (2)وسيأيت حرمة لبس املزعفر، (1)األول سَ بِ ول. 
وألنه ، (6)لالتباع؛ (5)واالرتداء، والعمة، ندب لإلمام أن يزيد يف حسن اهليئةويُ  

 بل ،حيث مل َيش مفسدة؛ األوىل له ترك لبس السواد (7)ويف اجملموع، منظور إليه

                                 
أصحابنا العراقيني أنه عليه الصالة والسالم مل يلبس ما ( قال ابن امللقن: "ونقل الرافعي عن 1)

(، وقال احلافظ ابن 1/221لونه بعد النسيج وهو الظاهر"، انظر: خالصة البدر املنري ) غَ بِ صُ 
عند مسلم  --حجر: "مل أره هكذا، لكن يف هذا ما يدل عليه"، ث أورد حديث أنس 

واحلربة: بوزن عنبة وإمنا تصبغ بعد  ،احلرب" --قال: "كان أعجب الثياب إىل رسول هللا 
 (. 31/1037النسيج، انظر: التلخيص احلبري )

الزَّْعَفرَان: هو من الطِ يب، وَزْعفْرُت الثوَب: أي َصبَـْغُتُه ابلَزْعَفراُن. انظر: هتذيب اللغة  (2)
 (. 2/670(، والصحاح )3/220)

َذا الذي يصبغ به منه رِيِفيٌّ َوِمْنُه بـَر ِيٌّ، وَِكاَلمهَُا نبٌت الُعْصُفُر: نـَْبٌت َمْعُروٌف، والُعْصُفر هَ  (3)
. انظر: الصحاح  أبَرض اْلَعَرِب، َوَعْصَفْرُت الثَـّْوَب َصبَـْغُتُه اِبْلُعْصُفِر فـَُهَو ُمَعْصَفٌر اْسُم َمْفُعول 

 (. 2/414(، واملصباح املنري )4/581(، ولسان العرب )2/750)
 (.328( انظر: )ص4)
 (. 1/550(، وروضة الطالبني )2/314(، والعزيز )2/396( انظر: األم )5)
يف كتاب احلج، ابب: جواز دخول مكة بغري  رواه مسلم يف صحيحه( لعله ُيشري بذلك إىل ما 6)

 ،--(، هذا يف ذكر العمامة، من حديث عمرو بن حريث 1359، رقم:1/617إحرام )
على املنرب وعليه ِعَماَمٌة سوداء قد أرخى  --ولفظه قال: "كأين انظر إىل رسول هللا 

طرفيها بني كتفيه"، وروى ابن خزمية يف كتاب اجلمعة، ابب: استحباب: لبس اجلبة يف 
والبيهقي يف كتاب جاع أبواب اهليئة للجمعة، ابب: ما  ،(1766، رقم:3/132اجلمعة )

ولفظه قال:  ،--(، من حديث جابر 6078، رقم:3/358رُبد )يستحب من االرتداء بِ 
كان يلبس بـُْرَدُه األمحر يف العيد واجلمعة"، واحلديث ضعَّف إسناده   --"أن رسول هللا 

 (. 2886، رقم:2/820النووي يف خالصة األحكام )
 (. 4/458( اجملموع )7)
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 .(1)السالمابن عبدقاله  ،إال بهاخلطيب من اخلطبة  عَ نِ إال أن مُ ، املواظبة على لبسه بدعة
 : --قوله نم ا صحَّ مَ لِ ب[2/277]؛(3)وأفضله آكد (2)(ب  يم ط  ت  جملمع ) نُِدبَ و()

أتى  ُثَّ ، ومس من طيب إن كان عنده، من اغتسل يوم اجلمعة ولبس من أحسن ثيابه»
أنصت إذا خرج  ُثَّ  ،(6)ى ما كتب هللا لهصلَّ ، ُثَّ (5)/(4)اجلمعة فلم يتخط أعناق الناس

 .(7)«إمامه حىت يفرغ من صالته كان كفارة ملا بينها وبني جعته اليت قبلها
وتقليم ، وقص الشارب، ونتف اإلبط، أن يتزين حبلق العانة سن له أيضا  ويُ 
ويقص شاربه يوم اجلمعة ، كان يقلم أظافره-/(1)-  أنه (9)وروى البزار ،(8)األظافر

                                 
 (. 2/163يف أسىن املطالب )ه ( انظر: النقل عن1)
 : ))تطيب(( طمس من نسخة )ب(. ( قوله2)
 (. 1/502(، ومغين احملتاج )4/458(، واجملموع )1/550( انظر: روضة الطالبني )3)
 ( قوله: ))أعناق الناس(( طمس من نسخة )ب(. 4)
 /أ من نسخة )ب(. 268( هناية ل5)
 ( قوله: ))له(( سقط من نسخة )ب(. 6)
(، من 343، رقم:66 الغسل يوم اجلمعة )ص( ورواه أبو داود يف كتاب الطهارة، ابب: يف7)

، وزاد فيه: "وقال أبو هريرة: وزايدة ثالثة أايم"، -م–حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري 
(، 1762، رقم:3/130) ورواه ابن خزمية يف كتاب اجلمعة، ابب: فضيلة التطيب والتسوك

، 7/16بنفس الزايدة، ورواه ابن حبان يف كتاب الصالة، ابب: يف صالة اجلمعة )
( وصححه، وحسنه 1046، رقم:1/419(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلمعة )2778رقم:

(، 699، رقم:11/524(، وصححه ابن امللقن، يف البدر املنري )4/457النووي يف اجملموع )
واحلديث مداره على ابن إسحاق وقد صرَّح ابلتحديث يف رواية "ن حجر: باوقال احلافظ 

(، واحلديث له أصل يف 771، رقم:3/1035) احلبري ، انظر: التلخيص"ابن حبان واحلاكم
(، من 883، رقم:1/236صحيح البخاري يف كتاب اجلمعة، ابب: الدهن للجمعة )

 . --حديث سلمان الفارسي 
 .(4/458(، واجملموع )1/550، وروضة الطالبني )(2/395( انظر: األم )8)
مسع من عبداألعلى بن محاد، واحلسن بن  ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق البزار :( هو9)

      ارحتل يف آخر  ،علي بن راشد، وعنه أخذ الطرباين، وعبدالباقي بن قانع، وخلق كثري
وتسعني ومائتني. انظر ترجته: تذكر احلفاظ تويف سنة اثنني  ،عمره إىل أصبهان؛ لينشر علمه
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 .)2(قبل اخلروج إىل الصالة
يقصه حىت يبدو طرف الشفة وال  (4)وغريه]أن[ (3)وقص الشارب كما يف اجملموع 

 .(6)(5)يتباع حسنه الرتمذحيفه من أصله لال
، (7)ال أبس برتك السبالني، و ما طال عن الشفة: ومعىن احفوا الشوارب أي 

مع بيان كيفية تقليم األظافر وضابط أخذ ما ذكر  (9()8)وسيأيت لذلك مزيد يف العقيقة
 .(10)طوهلا وَيتلف ابختالف األشخاص واألحوال

                                                                                       
 (. 651، رقم:307(، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص675، رقم:2/653)

 /أ من نسخة )د(. 156وهناية ل ،/أ من نسخة )ج(164( هناية ل1)
، وقال: " مل يرو هذا --(، من حديث أيب هريرة 8291، رقم:15/65البزار ) رواه( 2)

احلديث عن األغر إال إبراهيم بن قدامة ومل يتابع، وإبراهيم بن قدامة إذا تفرد حبديث مل يكن 
حجة؛ ألنه ليس ابملشهور وإن كان منه أهل املدينة"، وقال الطرباين: "مل يرو هذا احلديث 

(، وقال 842، رقم:1/257عن األغر إال إبراهيم بن قدامة"، نظر: املعجم األوسط )
( يف هذا اإلسناد من جيهل، ورواه يف السنن 2508، رقم:4/274البيهقي يف شعب اإلميان )

 (. 6058، رقم:3/354لجمعة )لالكربى مرسال  يف كتاب أبواب اهليئة 
 (.1/354)( اجملموع 3)
 زايدة من نسخة )ب(،و)ج(،و)د(.  (4)
من  طاف البالد ومسع خلقا   ،ألئمةأحد ا ،الرتمذي ،مد بن عيسى بن سورة بن موسىحم (5)

وحممد بن املنذر اهلروي ، روى عنه حممد بن مكي، اخلراسانيني والعراقيني واحلجازيني
 (.9/387. انظر: هتذيب التهذيب )مات يف رجب سنة تسع وسبعني ومائتني ،وآخرون

( من 2769، رقم:789( رواه الرتمذي يف كتاب األدب، ابب: ما جاء يف تقليم األظفار )ص6)
 .-م -عباس حديث ابن 

 (. 3/149)شرح النووي على صحيح مسلم ( انظر: 7)
ا مُسِ يت الشاُة الَّيِت تُذَبح  ،ِحني يُوَلد ذي يكون على رَأس الصيب ِ الَأْصلَها الشَّعر  :الَعِقيَقةُ  (8) وإمنَّ

يف غريب  ألنَّه حُيَلق َعنُه َذِلك الشَّعُر ِعْند الذَّبح. انظر: الزاهر ؛عقيقة   احلالَعنُه يف تِْلَك 
 (. 163حترير ألفاظ التنبيه )صو (، 267)صألفاظ الشافعي 

 ب من نسخة )د(.110/ل2( انظر: 9)
 (. 1/503( انظر: مغين احملتاج )10)
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 .(1)والروائح الكريهة، وإزالة األوساخ، وأن يتنظف ابلسواك 
من  »:--من قوله  ملا صحَّ ؛ (2)مشى إليها: أي (ل  جم ر  )تـ  نُِدَب له )و(

ودىن من ، ومشى ومل يركب، وبكر وابتكر، يوم اجلمعة واغتسل أ[2/278]غسل
، (4)«صيامها وقيامها (3)كان له بكل خطوة عمل سنة ]أجر[،  واستمع ومل يلغ، اإلمام

فأجلأها إىل ؛ أبن جامعها؛ ومعنامها إما غسل حليلته، وختفيف غسل أرجح من تشديده
أو ، أمن أن يرى يف طريقه ما يشغل قلبهلي؛ سن له اجلماع يف هذا اليومالغسل إذ يُ 

؛ وخص الرأس، اغتسل أو ثيابه ورأسه ُثَّ ، اغتسل للجمعة أبن توضأ ُثَّ ، أعضاء وضوءه
وختفيف بكر ، يغتسلون وكانوا يغسلونه ُثَّ ، ألهنم كانوا جيعلون فيه حنو دهن وخطمي

وابتكر ، ومعىن املشدد أتى ابلصالة أول وقتها ابكرا   (5)ومعناه خرج من ]بيته[، أشهر
 .(7)أتكيدا   (6)جع]بينهما[، مها مبعىن: وقيل، أدرك أول اخلطبة: أي

وبقي احتمال ، نفي توهم محل املشي على املضي وإن كان راكبا  "، مل يركب":وأفاد قوله

                                 
 (. 1/503(، ومغين احملتاج )3/71(، والغرر البهية )2/350( انظر: التهذيب )1)
 (. 1/500(، ومغين احملتاج )4/462(، واجملموع )1/550( انظر: روضة الطالبني )2)
 ( يف األصل: ))أخر(( وهو تصحيف. 3)
الغسل يوم  (، ورواه أبو داود يف كتاب الطهارة، ابب: يف16173، رقم:26/93( رواه أمحد )4)

(، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلمعة، ابب: ما جاء يف فضل 345، رقم:67اجلمعة )ص
(، وحسنه، ورواه النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: 496، رقم:167الغسل يوم اجلمعة )ص

(، ورواه ابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة 1384، رقم:226فضل املشي إىل اجلمعة )ص
(، ورواه ابن حبان 1087، رقم:2/18اء يف الغسل يوم اجلمعة )والسنة فيها، ابب: ما ج

(، من حديث أوس بن أوس 2781، رقم:7/19) معةيف كتاب الصالة، ابب: صالة اجل
 .(2717، رقم:2/775كام )حسنه النووي يف خالصة األح ،--الثقفي

 ( يف األصل: ))بينه(( وهو تصحيف. 5)
 سقط من األصل.  (6)
(، ومغين احملتاج 3/69(، والغرر البهية )4/463(، واجملموع )2/566) ( انظر: البيان7)

 . (2/337، وهناية احملتاج )(1/500)
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 .(2)اجملموعيف  (1)ذكر ذلك كله ،هو أتكيد: وقيل، أن يراد املشي ولو يف بعض الطريق
من غسل رأسه » :(4)خلرب أيب داود ؛(3)واختري من األوجه الثالثة يف غسل األخري 

 .(5)«يوم اجلمعة
بقيد ، سكينة: أي، (ين ة  هب   ) ب[2/279] (6)ندب أن يكون مشيه إىل اجلمعة/ويُ 

إذا أقيمت الصالة فال أتتوها » :خلرب الصحيحني؛ (7)للوقتال لضيق( زاده بقوله )
  .(8)«تسعون وأتوها وعليكم السكينة وأنتم

[، (9)«وأتوها وأنتم متشون»ويف رواية  ألن املراد ابلسعي يف اآلية ؛ (10)وهذا] بنيِ 
 .(1)ألنه كما يطلق على العدو يطلق عليه؛ (11)املضي كما قرئ به شاذا  

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))عليه((. 1)
 (. 4/463( اجملموع )2)
 (. 2/337(، وهناية احملتاج )4/463( انظر: اجملموع )3)
ُوِلَد سنة اثنتني ومائتني،  ،السجستاينسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشر األزدي  :( هو4)

إمام أهل احلديث يف عصره، جع وصنَّف، مسع أاب عمر الضرير، والقعنيب، وروى عنه 
تويف  ،وله مصنَّفات كثرية منها: كتاب السنن، واملسائل، وغريمها ،الرتمذي، والنسائي، وغريمها

(، 615، رقم:2/591فاظ )ابلبصرة سنة مخس وسبعني ومائتني. انظر ترجته: تذكرة احل
 (. 592، رقم:284(، وطبقات احلافظ للسيوطي )ص12/89)وهتذيب التهذيب 

(، وصححه 346، رقم:67( رواه أبو داود يف كتاب اجلمعة، ابب: يف الغسل للجمعة )ص5)
 . (2/178صحيح أيب داود )األلباين يف 

 /ب من نسخة )ب(. 268( هناية ل6)
 (. 1/501(، ومغين احملتاج )1/550( انظر: روضة الطالبني )7)
(، 908، رقم:1/241( رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة، ابب: املشي إىل اجلمعة )8)

ورواه مسلم يف صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب: استحباب إتيان الصالة 
  (.602، رقم:1/271) --عن أيب هريرة  بوقار وسكينة والنهي عن إتياهنا سعيا ،

 يف املوضع السابق. رواه مسلم يف صحيحه( 9)
 )ج(و)د(: ))مبني((.  نسخة( يف األصل و 10)
(، واجلامع ألحكام القرآن 22/637انظر: جامع البيان عن أتويل آي القرآن ) (11)

(18/102). 
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 .(3)كسائر العبادات  (2)ويكره العدو]إليها[ 
جيب إذا مل يدرك : "وقال احملب الطربي، (4)أما إذا ضاق الوقت فاألوىل اإلسراع

 .(5)"اجلمعة إال به
يف العيد واجلنازة وعيادة  ندب أيضا  يُ ، ندب عدم الركوب هنا إال لعذروكما يُ  
قد فعل » :خلرب مسلم؛ (9)ورده ابن الصالح، ابلذهاب (8)وقيده الرافعي، (7)(6)املريض

، أفضليته: (12)وعودك ]أي[كتب لك ممشاك يف ذهابك :  أي (11)«(10)هللا لك ذلك
أنه  ملا صحَّ ؛ (13)وأجيب أبن املعىن: كتب لك ذلك يف جمموع األمرين ال يف كل منهما

-- فال ، الحتمال أن يكون لبيان اجلواز؛ وفيه نظر، (14)ركب يف رجوعه من جنازة
                                                                                       

 (. 3/70(، والغرر البهية )4/462( انظر: اجملموع )1)
 سقط من األصل.  (2)
 . (2/338، وهناية احملتاج )(1/501( انظر: مغين احملتاج )3)
 (. 1/501(، ومغين احملتاج )3/70( انظر: الغرر البهية )4)
 .(1/501(، ومغين احملتاج )3/70يف الغرر البهية ) ه( انظر: النقل عن5)
 صل. ( قوله: ))املريض(( تكرر يف األ6)
 (. 1/501(، ومغين احملتاج )3/69بهية )(، والغرر ال1/550( انظر: روضة الطالبني )7)
 (. 2/314( انظر: العزيز )8)
 (.2/344شرح مشكل الوسيط )( انظر: 9)
 ( يف نسخة )ب(: ))إن هللا قد فعل لك ذلك((. 10)
، 1/299ابب: فضل كثرة اخلطا إىل املساجد ) ،يف كتاب املساجد رواه مسلم يف صحيحه( 11)

: "كان رجٌل ال أعلم رجال  أبعد من بلفظ --( من حديث ُأيبِ  بن كعب 623رقم:
املسجد منه، وكان ال ختطئه صالة، قال: فقيل له: أو قلت له: لو اشرتيت محارا  تركبه يف 
الظلماء ويف الرمضاء قال: ما يسرَّين أن منزيل إىل جنب املسجد، وإين أُرِيد أن يُكتب يل 

قد جع هللا »:--فقال رسول هللا ممشاي إىل املسجد، ورجوعي إذا رجعت إىل أهلي، 
  «.لك كله

 ( يف األصل: ))رأى((. 12)
 . (2/338، وهناية احملتاج )(3/70الغرر البهية )(، و 2/165أسىن املطالب ) :( انظر13)
يف كتاب اجلنائز، ابب: ركوب املصلي على اجلنازة؛ إذا نصرف  رواه مسلم يف صحيحه( 14)
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 .(1)َيرج به احلديث عن ظاهره
كما يف أ[2/280] ومن ركب لعذر أو غريه سري دابته بسكون ما مل يضق الوقت

  .(2)املاشي
 ﴿: قال تعاىل، (4)إليها (3)حيصل معه اإلصغاءخلطبة إنصات( ) نُِدبَ و() 

، ورد يف اخلطبة كما (5)﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ 
 .(6)بل أكثرهم؛ ذكره كثري من املفسرين

 كغريه على وزان  (7)ستماع مع اإلنصاتومل يذكر اال، الشتماهلا عليه ؛ومسيت قرآن   
نصات إذ اإل؛ (9)وإن كان بينهما عموم وخصوص وجهي، ألنه قد يستلزمه؛ (8)]اآلية[

                                                                                       
 --ولفظه قال: "ُأيتَ النيب  ،--مسرة ( من حديث جابر بن965، رقم:1/429)

 .بفرس معروري فركبه حني انصرف من جنازة ابن الدحداح وحنن منشي حوله"
 (.2/338انظر: هناية احملتاج )( 1)

 (. 1/501ومغين احملتاج ) (،2/165وأسىن املطالب )(،1/550( انظر: روضة الطالبني )2)
َمْيِل، َوَأْصَغى الـُمْعَتلُّ َأْصٌل َصِحيٌح يَُدلُّ َعَلى الـَغنْيُ َواحْلَْرُف وال( اإلصغاء: من َصْغَوى والصَّاُد 3)

(، 1/176(، وخمتار الصحاح )3/289ْيِه ِإَذا َماَل ِبَسْمِعِه حَنَْوُه. انظر: مقاييس اللغة )إل
 (. 1/342واملصباح املنري )

(، ومغين احملتاج 4/441ع )(، واجملمو 2/289العزيز )(، و 2/431احلاوي الكبري )( انظر: 4)
(1/483 .) 

 . 204اآلية رقم:من ( سورة: األعراف، 5)
(، والبحر 3/319(، ومعامل التنزيل )10/664ويل آي القرآن )( انظر: جامع البيان عن أت6)

 (. 3/538) البن كثري (، وتفسري القرآن العظيم5/262احمليط )
ستماع احلَِديث. اْسَتَمَع، واإلنصاُت ُهَو السكوُت إل ، أيأَْنَصَت إْنَصاات  : تقول اإلنصاتُ  (7)

 (. 2/607(، واملصباح املنري )12/109انظر: هتذيب اللغة )
 .( يف األصل: ))األئمة((8)
ه والنظائر ا(، واألشب2/80، انظر: روضة الناظر )آخر ( أي: عام من وجه وخاص من وجه9)

 (. 2/52) للسبكي
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 .)1(ستماع شغل السمع ابلسماعواال، السكوت
إذا قلت لصاحبك انصت يوم اجلمعة واإلمام » :خلرب مسلم؛ (2)ويكره الكالم 
وهو َيطب  --أعرابيا  قال للنيب  أنَّ  ملا صحَّ ؛ وإمنا مل حيرم، (3)«فقد لغوت؛ َيطب

آخر  وأن رجال  ، (4)فرفع يديه ودعا "؛اي رسول هللا هلك املال وجاع العيال فادع هللا لنا"
وأعاد الكالم فقال له النيب ، فأومى إليه الناس ابلسكوت فلم يقبل؟ مىت الساعة: "قال
--[:يف الثالثة](5) «إنك مع من : »حب هللا ورسوله، قال: قال ،«ما أعددت هلا؟

 .(8)السكوت (7)فلم ينكر عليه الكالم ومل يبني له وجوب/، (6)«"أحببت
، بني األدلة[ب2/281] ومعىن لغوت تركت األدب جعا  ، واألمر يف اآلية للندب

                                 
 (. 2/321(، وهناية احملتاج )3/71(، والغرر البهية )2/289) ( انظر: العزيز1)
 (. 1/490(، ومغين احملتاج )4/441( انظر: اجملموع )2)
يف كتاب اجلمعة، ابب: يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة  رواه مسلم يف صحيحه( 3)

 . --(، من حديث أيب هريرة 851، رقم:1/379)
تاب اجلمعة، ابب: االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة يف ك رواه البخاري يف صحيحه( 4)

يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: الدعاء  رواه مسلم يف صحيحه(، و 933، رقم:1/247)
 . --(، من حديث أنس بن مالك 897، رقم:1/397يف االستسقاء )

 )د(. وزايدة من )ج( (5)
كتاب جاع أبواب آداب اجلمعة، (، ورواه البيهقي يف  12692، رقم:20/120( رواه أمحد )6)

صححه النووي احلديث (، و 5930، رقم:3/318ابب: اإلشارة ابلسكوت دون التكلم )
ابن امللقن صححه (، و 4/444(، ويف اجملموع )2841، رقم:2/806يف خالصة األحكام )

، واحلديث --من حديث أنس بن مالك  ،(742، رقم:1/213يف خالصة البدر املنري )
رواه َيطب يوم اجلمعة،  --لصحيحني  لكن دون ذكر أن القصة كانت والنيب أصله يف ا

ابب: مناقب عمر بن اخلطاب  --يف كتاب فضائل أصحاب النيب  البخاري يف صحيحه
-- (2/1027:و 3688، رقم ،)يف كتاب الرب والصلة، ابب:  رواه مسلم يف صحيحه

  .(2639، رقم:2/1218املرء مع من أحب )
 /ب من نسخة )د(. 156ل ( هناية7)
 (. 1/490(، ومغين احملتاج )3/72(، والغرر البهية )4/443( انظر: اجملموع )8)
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 .(1)وال َيتص ذلك ابألربعني بل سائر احلاضرين فيه سواء
 
  

 .(5)(4)ابلتالوة والذكر/ (3)/(2)نعم األوىل لغري السامع أن يشتغل
وال بني ، وال بعدها، (6)وال يكره الكالم قبل اخلطبة ولو بعد اجللوس على املنرب 

قبل ذلك حيتاج  (7)ألنه؛ وال كالم الداخل إال أن اختذ له مكان  واستقر فيه، اخلطبتني
 .(8)إىل الكالم غالبا  

 على النيب يأن يصل ِ  (10)أنه يباح بال كراهة ملستمع اخلطبة (9)وقضية كالم الروضة 
-- ، ويرفع هبا صوته إذا مسع ذكره--(11) ، َّ(12)ح القاضي أبو الطيبلكن صر 

والرفع : "قال األذرعي، ولعل مراده هبا خالف األوىل، ستماعاالألنه يقطع ؛ بكراهته

                                 
 (. 2/320) ( انظر: املصادر السابقة، وهناية احملتاج1)
 ( قوله: ))يشتغل(( طمس من نسخة )ب(. 2)
 /أ من نسخة )ب(. 269( هناية ل3)
 /ب من نسخة )ج(. 164( هناية ل4)
 (. 4/443(، واجملموع )1/534(، وروضة الطالبني )2/291( انظر: العزيز )5)
ِميم ُمْشَتق  من ـِمْنرَب ِبَكْسر الالـو  ،َباُء َوالرَّاُء َأْصٌل َصِحيٌح يَُدلُّ َعَلى َرْفع  َوُعُلو   الالنُّوُن وَ  :ِمْنرَبُ ـال (6)

تَِفٌع َويـُْرَفُع الصَّْوُت َعَلْيِه. انظر: مقاييس اللغة أِلَنَُّه ُمرْ  ؛النرب َوُهَو ااِلْرتَفاع َومُسِ َي بذلك
 (. 85(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص5/380)

 يف نسخة )ب(: ))ألن((. (7)
(، وروضة الطالبني 2/290(، والعزيز )2/283الوسيط )(، و 2/556هناية املطلب )( انظر: 8)

 (. 1/491(، ومغين احملتاج )4/442(، واجملموع )1/534)
 (. 1/553) روضة الطالبني (9)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))اخلطيب((. 10)
 (( سقط من نسخة )ب(. --( قوله: ))ويرفع هبا صوته إذا مسع ذكره11)
 (. 469( انظر: التعليقة الكربى )ص12)
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 .(2)"كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة  (1)البليغ
  كان السالم مكروها  وإن  ، (3)بل جيب؛ فال يسن، عن رد سالم(إنصات )ال( )

 .(4)كما يف اجملموع وغريه
 سفها  (5)عد[ألن اخلطاب منه ومعه ]يُ ؛ وإمنا مل جيب الرد على قاضي احلاجة وحنوه

 دوجب الرَّ  (6)فال يالئمه إجياب الرد خبالفه هنا فإنه يالئمه، فمن َثَّ ، وقلة مروءة
 .(8)(7)[لذاته خبالفه]َثَّ ألن عدم مشروعيته لعارض ال ؛ السالم عوإن مل يشر أ[2/282]

بل يسن له ؛ فال يسن، لعاطس إذا محد هللا تعاىل )تشميت(ال إنصات عن )و( 
ألن  ؛وإمنا مل يكره كسائر الكالم، (9)لعموم أدلته؛ أو يرمحك هللا، هللاأن يقول له رمحك 

 .(11)قهري (10)[ببه]س
مهلك مل يكره وإنذار ، ؛ كتعليم خري وهني عن منكر(12)ولو عرض مهم نجز 
إخل  "ال" :وقوله، (13)سن االقتصار على اإلشارة إن أغنتلكن يُ ، بل قد جيب؛ الكالم

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))ابلتبليغ((، ويف نسخة )ج(و)د(: ))التبليغ((. 1)
 (. 2/320) (، وهناية احملتاج1/515احملتاج )يف مغين ه ( انظر النقل عن2)
 (. 4/441(، واجملموع )1/534( انظر: روضة الطالبني )3)
 (. 3/76(، والغرر البهية )4/442( اجملموع )4)
 ( يف األصل: ))بعد(( وهو تصحيف. 5)
 (( سقط من نسخة )ب(. )َثَّ ( قوله: )6)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (7)
 . (2/321، وهناية احملتاج )(3/76الغرر البهية )( انظر: 8)
يف كتاب األدب، ابب: إذا عطس كيف يشمت  رواه البخاري يف صحيحه( منها ما 9)

إذا عطس » :--ولفظه قال  ،--( من حديث أيب هريرة6224، رقم:3/1771)
 «. ... أحدكم فليقل: احلمد هلل، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرمحك هللا

 ( يف األصل: ))سنته(( وهو تصحيف. 10)
 .(1/491(، ومغين احملتاج )3/76(، والغرر البهية )1/534( انظر: روضة الطالبني )11)
 ( يف نسخة )ج(: ))فيهم اتجر((، ويف نسخة )د(: ))منهم أبجر((. 12)
(، ومغين احملتاج 4/442(، واجملموع )1/533(، وروضة الطالبني )2/290( انظر: العزيز )13)
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 .من زايدته
، عبارته كأصله (2)ملا اقتضته خالفا  ، (1)كما قاله املاوردي وغريه  إجاعا   حترميا  ( ه  ر  ك  و  )

بعد صعود  من أحد من احلاضرين( ل  فم نـ  تـ  ) (3)وإن كانت عبارة أصله أشد إيهاما  
عن بعض  ملا صحَّ ؛ وإن مل يسمع اخلطبة، (4)اخلطيب املنرب وجلوسه كما يف اجملموع

، وكالمه يقطع الكالم، النافلة: أي (8)(7)[(6)اإلمام يقطع ]السبحة (5)الصحابة صعود

                                                                                       
 (. 2/320(، وهناية احملتاج)1/491)

 (.4/472(، واجملموع )2/429انظر: احلاوي الكبري ) (1)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))تقتضيه((. 2)
". انظر: احلاوي الصغري  ، ...ويف اخلطبة اإلنصات، وترك غري التحية... وعبارة أصله: " (3)

 (. 191)ص
 (. 4/472( اجملموع )4)
 )ب(و)ج(و)د(: ))قعود((. ( يف نسخة 5)
. انظر: مقاييس اللغة  ال  ِهَي الصَّاَلُة، َوََيَْتصُّ ِبَذِلَك َما َكاَن نـَفْ  :السُّْبَحةُ  (6) َغرْيَ فـَْرض 

 (. 1/262املصباح املنري )و (، 3/125)
 ( يف األصل: ))النسخة(( وهو تصحيف. 7)
يوم اجلمعة واإلمام َيطب ( رواه مالك يف كتاب اجلمعة، ابب: ما جاء يف اإلنصات 8)

( عن ابن شهاب الزهري، ورواه عبدالرزاق يف كتاب اجلمعة، ابب: 247، رقم:1/446)
( عن ابن املسيب، ورواه البيهقي يف 5351، رقم:3/207جلوس الناس حىت َيرج اإلمام )

السنن الكربى يف كتاب جاع أبواب الغسل للجمعة واخلطبة وما جيب يف صالة اجلمعة، 
، 3/280الصالة يوم اجلمعة نصف النهار وقبله وبعده حىت َيرج اإلمام ) ابب:
يف معرفة السنن واآلاثر يف   أيضا   ، ورواه البيهقي--(، عن ثعلبة بن أيب مالك5782رقم:

(، ورواه 6397، رقم:4/339كتاب اجلمعة، ابب: الصالة نصف النهار يوم اجلمعة )
ب جاع أبواب الغسل للجمعة واخلطبة وما جيب يف البيهقي أيضا  يف السنن الكربى يف كتا

صالة اجلمعة، ابب: الصالة يوم اجلمعة نصف النهار وقبله وبعده حىت َيرج اإلمام 
هذا خطأ فاحش ": البيهقي مرفوعا ، وقال -- ( عن أيب هريرة5783، رقم:3/280)

ب من قوله غري فإمنا رواه عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن املسي
ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أيب مالك، ورواه مالك عن الزهري  أبومرفوع، ورواه 
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؛ فارقت الصالة الكالم ومن َثَّ ، حيث اشتغل عنه بصورة عبادة؛ وإلعراضه عنه ابلكلية
ي اإلعراض عما فمن شأن املصل ِ  وأيضا  ، عنه ابلكلية عد إعراضا  ل به ال يُ ألن االشتغا
 .(1)خبالف املتكلم ب[2/283] سوى صالته

؟ وهل مينع سجدة التالوة والشكر، وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصالة
وهو  ،هبا فال (2)أو ملحقان، ينبغي بناء ذلك على أن إن قلنا إهنما صالة امتنعا

 .(3)األقرب
،  املنرب وجلوسه (4)وجيب على من كان يف صالة ختفيفها عند صعود اخلطيب/ 

 .(8)فاإلطالة كاالنشاء، (7)واعتمده غريه، (6()5)كما قاله الشيخ نصر
عدم انعقادها كالصالة يف  (9)وإذا حرمت الصالة فاملتجه كما يف التدريب 

                                                                                       
. وقال ابن امللقن: "الذهلي َفَميـََّز كالم الزهري من كالم ثعلبة وهو احملفوظ عن حممد بن حيىي

مثله، انظر: البدر  --صحايب، وروى بعضهم عن أيب هريرة --وثعلبة بن أيب مالك
 (. 11/560املنري )

(، والغرر 2/140(، وأسىن املطالب )4/472(، واجملموع )1/535( انظر: روضة الطالبني )1)
 (. 1/491(، ومغين احملتاج )3/74البهية )

 ( يف نسخة )ب(: ))ملحق((. 2)
 (.2/321هناية احملتاج )( انظر: 3)
 /ب من نسخة )ب(. 269( هناية ل4)
نصر بن إبراهيم بن نصر املقدسي النابلسي، تفقه على ُسَليم بن أيوب الرازي، وصحبه  :( هو5)

وعلق عنه التعليق، وتفقه به جاعة من دمشق وغريها، صنَّف كتبا  كثرية منها: التهذيب، 
وكتاب الكايف، تويف سنة تسعني وأربعمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية لألسنوي 

، 1/259وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة ) (،1034، رقم:2/389)
 (. 241رقم:

 ( 2/321وهناية احملتاج ) ،(2/140أسىن املطالب )و  (،3/389املهمات ) يف ( انظر النقل عنه6)
 . (3/389، واملهمات )(4/472(، واجملموع )2/292( انظر: العزيز )7)
 (. 1/491ومغين احملتاج ) (،3/389واملهمات ) (،1/534( انظر: روضة الطالبني )8)
 (. 1/157( التدريب يف الفقه الشافعي )9)
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ولتفصيلهم فيها بني ، تلك (1)لنا قوال  حبلألن ؛ بل أوىل؛ األوقات اخلمسة املكروهة
بل قضية إطالقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام ، ذات السبب وغريها خبالف هذه فيهما

وأنه لو أتى به مل ، أنه لو تذكر هنا فرضا  ال أييت به وإن كان وقته مضيقا   (2) سببها
فتعبري املصنف كجماعة ، (4)(3)يف األوقات]املكروهة[ وهو املتجه نظري ما مرَّ ، نعقدي

من جواز القضاء حممول  (6)وما اقتضاه كالم اجلرجاين، (5)ابلتنفل جرى على الغالب
 .على أنه له أن حيرم به قبل جلوسه كما يف التحية

ألن كال  منهما  ؛(8)جيوز فعل الفرض والنفل املؤقت ذي السبب (7)وقول الشارح 
مثلها  (11)ال (10)أبن التحية إمنا جتوز للداخل وهو (9)يرد أ[2/284] أفضل من التحية

وال كالم يف ذلك إمنا هو فيما إذا أراد اجلالس فعل واحد منها فال  (12)حينئذ بل أوىل
ألنه مشتغل مبا  ؛إذ ال حاجة به إىل ذلك و ال نظر خلوف فوات ما ميكن فوته ؛جيوز له

  .هو أهم من ذلك
 ت  ت  فـ و   ة  ي  )ت   كما هو ظاهر والتصريح ابلكراهة هنا من زايدته   تنزيها   هَ رِ كُ و()

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))قول ابحلل((، ويف نسخة )ج(و)د(: ))قول الحيل((. 1)
 يقتضي أنه(( لكانت العبارة أوضح. ومنعهم من الراتبة مع قيام سببهاولو قال: )) (2)
 سقط من األصل.  (3)
 ب(.392/ل1)( انظر: 4)
، وهناية (1/492(، ومغين احملتاج )3/76(، والغرر البهية )2/140(انظر: أسىن املطالب )5)

 . (2/321احملتاج )
 (. 2/141يف أسىن املطالب ) عنه( انظر: النقل 6)
 ب(. 173/ل1انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )( 7)

 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))وذو املسبب((. 8)
 من نسخة )ج(و)د(.  سقط ( قوله: ))يرد((9)
 ( يف نسخة )ب(: ))وهم((. 10)
 زايدة يف جيع النسخ.(( القوله: )) (11)

 ( يف نسخة )ب(: ))وأوىل((. 12)



 ابب يف اجلمعة                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد          
 
254 

صالها فاتته  (1)]إن[ أبن دخل آخر اخلطبة وغلب على ظنه أنه؛ اليت لإلحرام (ة  ري  كب  الت  
؛ وال يقعد، بل يقف حىت تقام الصالة؛ تكبرية اإلحرام مع اإلمام فال يصلي التحية

ن لإلمام أن يزيد يف ولو صالها يف هذه احلالة سُ ، (3)قبل التحية (2)لكراهة اجللوس/
 .(5)وإال كره له كما يف األم، (4)اخلطبة قدر ما يكملها

 .وهذا من زايدته، (6)فإن صالها وقد أقيمت الصالة كان ذلك أشد كراهة
أبن دخل واخلطيب على املنرب ال يف ؛ أما إذا أمكنه فعلها وإدراك تكبرية اإلحرام 

جيب عليه ختفيفها أبن يقتصر  (8)لكن/، (7)سنبل تُ ؛ فال يكره له التحيةآخر اخلطبة 
إذا ضاق الوقت اقتصر على  (10)من قوهلم أخذا   (9)كما قاله الزركشي،  على الواجبات

يوم  (12)إذا جاء أحدكم» :(11)خلرب مسلم وذلك ب[؛2/285] واجبات الوضوء
هذا إن صلى ، «وليتجوز فيهما، فلريكع ركعتني (13)اجلمعة وقد خرج اإلمام ]َيطب[

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 /أ من نسخة )د(. 157( هناية ل2)
 (. 1/492(، ومغين احملتاج )3/75(، والغرر البهية )1/535انظر: روضة الطالبني ) (3)
 (. 2/322هناية احملتاج )( انظر: 4)
 (. 2/400األم ) (5)
 (. 4/472(، واجملموع )2/401( انظر: األم )6)
 (. 88(، والسراج الوهاج )ص4/472(، واجملموع )1/535(. انظر: روضة الطالبني )7)
 /أ من نسخة )ج(. 165( هناية ل8)
(، وهناية احملتاج 1/492(، ومغين احملتاج )2/141يف أسىن املطالب ) ه( انظر: النقل عن9)

 (. 2/102(، وإعانة الطالبني )2/322)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))كالمهم((. 10)
، 1/387يف كتاب اجلمعة، ابب: التحية واإلمام َيطب ) رواه مسلم يف صحيحه( 11)

 . -م -بن عبدهللا ( من حديث جابر875رقم:
  )ب( نسخة ( قوله: ))أحدكم(( سقط من12)
  .من نسخة )ب(و)ج(و)د( زايدة (13)



 ابب يف اجلمعة                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد          
 
255 

، (2)يزيد على ركعتني بكل حال (1)وال، سنة اجلمعة وإال صالها خمففة وحصلت التحية
 .ملا قد يومهه كالمه خالفا  

 
 
؛ (4)ى اإلماموأن يكون املنرب على ميني مصلَّ ، اخلطبة على منرب (3)أن تكون بَ دِ ونُ 

وعن يساره جذع ، على األرض وكان َيطب قبله، (6)هكذا وضع --(5)/ألن منربه
 .(7) خنلة يعتمد عليه

وكان يقف على ، وملا اختذ املنرب كان ثالث درج غري الدرجة املسماة ابملسرتاح 
  .(8)الثالثة فيندب الوقوف على اليت تلي املسرتاح

                                 
 ( يف نسخة )د(: ))فال((. 1)
 (. 2/322(، وهناية احملتاج )2/141(، وأسىن املطالب )4/472( انظر: اجملموع )2)
 ( قوله: ))تكون(( تكرر يف نسخة )ب(. 3)
 (. 1/493(، ومغين احملتاج )4/446(، واجملموع )2/293(، والعزيز )2/552) ( انظر: البيان4)
 من نسخة )ب(.  أ/270هناية ل( 5)
يف كتاب اجلمعة، ابب: اخلطبة  رواه البخاري يف صحيحهَيطب على منرب،  --( كونه 6)

، 1/377يف كتاب اجلمعة ) رواه مسلم يف صحيحه(، و 919، رقم:1/243على املنرب )
 .َيطب على املنرب. . . " --قال:"مسعت النيب ،-م -ابن عمر عن، (844رقم:

ى اإلمام فقد قال ابن امللقن بعد أن نقل كالم الرافعي على ميني مصلَّ  -–وأما كون منربه       
(، 1/214أن منربه على ميني احملراب قال: "ال شك يف ذلك" انظر: خالصة البدر املنري )

بن حجر: يف كون املنرب على ميني مصلى اإلمام "مل أجده حديثا ، ولكنه كما اوقال احلافظ 
يف  --فاملستند فيه إىل املشاهدة"، ُثَّ ذكر ما يؤيد ذلك من حديث سهل بن سعدقال، 

 (. 750، رقم:3/1015) احلبري البخاري يف قصة عمل املرأة املنرب، انظر: التلخيص
(، من 918، رقم:1/243( ثبت هذا يف البخاري يف كتاب اجلمعة، ابب: اخلطبة على املنرب )7)

فلما وضع له املنرب  --قال: "كان جذع يقوم إليه النيب  ،-م - حديث جابر بن عبدهللا
 فوضع يده عليه".  --ذع مثل أصوات العشار حىت نزل النيب مسعنا للجِ 

 (. 1/536(، ومغين احملتاج )3/78(، والغرر البهية )1/536( انظر: روضة الطالبني )8)
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 ن ـزاد يف زم (2)ألن مروان؛ (1)ماورديـه الـكما قال،  ةـعـابـلى السـمنرب فعـال الـإن طـف
 
على املنرب األول ست درج فصار عدد درجه تسعة فكان اخللفاء  -(3)-معاوية

 .(4)يقفون على السابعة وهي األوىل من األول
 .(6()5)يرِ مَ يْ وينبغي أن يكون بني املنرب والقبلة قدر ذراع أو ذراعني قاله الصَّ 

 .(7)ألنه أبلغ يف اإلعالم؛ فإن مل يكن منرب فعلى مرتفع

                                 
 (. 2/439( انظر: احلاوي الكبري )1)
يف  --م بن أيب العاص بن أمية األموي، ُوِلَد على عهد رسول هللا مروان بن احلك :هو (2)

سنة مخس  تويفمن اهلجرة، استعمله معاوية على املدينة ومكة والطائف،  السنة الثانية
 واللغات هتذيب األمساءو (، 1579، رقم:7/368وستني. انظر ترجته: التاريخ الكبري )

 .(565، رقم:2/87)
ُوِلَد قبل البعثة خبمس أو  ،معاوية بن صخر بن حرب بن أمية األمويالصحايب اجلليل  :( هو3)

أسلم عام الفتح، وشهد ُحنينا ، ومل يزل واليا  على الشام حىت خالفة عمر  ،بسبع سنني
، --ورأى الفتنة سلَّم األمر إىل معاوية --وعثمان، ولـمَّـا اسُتخِلف احلسني بن علي

سنة ستني. انظر ترجته:  --جتمعوا عليه فبقي خليفة عشرين سنة، تويف وابيعه الناس، وا
 (.8087، رقم:6/120(، واإلصابة )4984، رقم:5/201أسد الغابة )

 (. 1/493(، ومغين احملتاج )2/143(، وأسىن املطالب )2/439( انظر: احلاوي الكبري )4)
حضر جملس القاضي أيب حامد  ،ْيَمريد الصَّ مأبو القاسم عبدالواحد بن احلسني بن حمهو: ( 5)

املروذي، وتفقه بصاحبه أيب الفياض، فربع واشتهر، وأخذ عنه جاعة منهم: القاضي املاوردي 
بعد سنة  تويف ،وغريه، وصنَّف اإليضاح يف املذهب، والكفاية، وله كتاب يف القياس والعلل

، 296ست ومثانني وثالمثائة. انظر ترجته: طبقات الفقهاء الشافعية للنووي )ص
سنوي (، وطبقات الشافعية لأل215، رقم:3/339(، وطبقات الشافعية الكربى )216رقم:

 (. 724، رقم:2/127)
 (، وهناية احملتاج1/493(، ومغين احملتاج )2/143يف أسىن املطالب ) ه( انظر: النقل عن6)

(2/324 .) 
(، واجملموع 1/536(، وروضة الطالبني )2/294(، والعزيز )2/551) البيان ( انظر:7)

 (. 1/493(، ومغين احملتاج )4/446)
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 .(1)فإن تعذر استند إىل خشبة أو حنوها 
عند دخوله : أي، بدخول(احلاضرين ) أ[2/286] علىسالم خطيب(  )ون د ب   
 .(3)(2)على كل منهم ممن مير عليه، وهذا من زايدته، إلقباله عليهم؛ عليهم
لالتباع ؛ (5)قرب املنرب(عند وصوله املنرب على من يكون ) (4)]اثنيا [ سالمهو() 
ملا تقرر أن ، وملفارقته إايهم وهذا فيمن َيرج للخطبة من قريب املنرب، (7()6)البيهقيرواه 

 .(9)(8)ومثله اجلاي من آخر ابب املسجد، عليه م على كل من مرَّ الداخل يسل ِ 
، على الناس بوجهه (10)[(أقبل)املسرتاح ] حتتووصل الدرجة اليت وإذا صعد( ) 

                                 
 (. 1/493(، ومغين احملتاج )4/446( انظر: اجملموع )1)
 (( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. على كل منهم ممن مير عليه( قوله: ))2)
(، ومغين احملتاج 3/77(، والغرر البهية )4/447(، واجملموع )1/536بني )( انظر: روضة الطال3)

(1/493 .) 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (4)
 . (3/392واملهمات )(، 4/447(، واجملموع )1/536( انظر: روضة الطالبني )5)
ُوِلَد سنة أربع ومثانني وثالمثائة، ومسع من  ،بن احلسني بن علي البيهقيأمحد أبو بكر  :( هو6)

صنَّف  ،الفراوي هللاوأيب احلاكم، وروى عنه جاعة منهم: ولده إمساعيل، وأبو عبد الزايدي،
سنة مثان ومخسني وأربعمائة. انظر ترجته: طبقات  تويف ،السنن الكربى، وشعب اإلميان

 (. 981، رقم:452سيوطي )ص(، وطبقات احلفاظ لل250، رقم:4/8الشافعية الكربى )
، 3/294( رواه البيهقي يف كتاب جاع أبواب آداب اجلمعة، ابب: اإلمام يسلم على الناس )7)

إذا دن من منربه يوم  --قال:"كان رسول هللا  ،-م -( من حديث ابن عمر5838رقم:
 ،سلَّم" اجلمعة سلم على من عنده من اجللوس، فإذا صعد املنرب استقبل الناس بوجهه ُثَّ 

بن احلكم، وضعفه، وكذلك ضعفه الزيلعي يف نصب الراية  تفرد به عيسى بن عبدهللا قال:و 
ابن حجر:  احلافظ (، وقال2787، رقم:2/793(، والنووي يف خالصة األحكام)2/205)
 (. 749، رقم:3/1015) احلبري التلخيص"، انظر: ضعفه ابن عدي وكذا ضعفه ابن حبان"

 (( سقط من نسخة )ب(و)ج(. آخر ابب املسجد-إىل قوله-وهذا فيمن َيرج ( من قوله:))8)
 (. 1/493(، ومغين احملتاج )3/77( انظر: الغرر البهية )9)
 ( يف األصل: ))قبل(( 10)
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يف أحكامه ومل  (4)املقدسي (3()2)لالتباع رواه الضياء؛ (1)عليهم نداب  فيهمام( وسل  )
 .وإلقباله عليهم، (5)يضعفه

، سن له إذا وصل املنرب أن يصلي حتية املسجديُ  (7)والبيان (6)وقول صاحيب العدة
أنه كان  (10)السالموإن وقع البن عبد، (9)كما يف الروضة،  (8)يصعد غريب مردود ُثَّ 

ألنه خالف ؛ (11)"استحبابه هو املوجود ألئمة املذهبن إ"وقال األسنوي: ، يفعله
، (1)فمن بعدهم، (13)واخللفاء الراشدين، -(12)-ظاهر املنقول عن فعل رسول هللا 

                                 
 .(4/447(، واجملموع )1/536(، وروضة الطالبني )2/294( انظر: العزيز )1)
 ((. ( يف نسخة )ب(: ))أيضا ((، بدل قوله: ))الضياء2)
  .(( سقط من نسخة )ج(و)د(الضياء( قوله: ))3)
ُوِلَد سنة تسع وستني  ،حممد بن عبدالواحد بن أمحد السعدي املقدسي احلنبليهو: ( 4)

بن اومخسمائة، ومسع من أمحد املوازيين، كان شديد التحري يف الرواية، روى عنه النجار، و 
د الصحيح، تويف سنة ثالث وأربعني من مصنَّفاته: األحاديث املختارة، وأفرا ،احلاجب

 (. 7/387وشذرات الذهب ) (،3/248وستمائة. انظر ترجته: العرب)
 (. 2224، رقم:2/359( السنن واألحكام )5)
 . (4/448(، واجملموع )1/538( انظر: النقل عن صاحب العدة يف روضة الطالبني )6)
 (. 2/553( البيان )7)
 (. 2/146( انظر: أسىن املطالب )8)
 (. 1/538( روضة الطالبني )9)
 (. 2/146يف أسىن املطالب )ه ( انظر: النقل عن10)
 (3/394املهمات ) :( انظر11)
(، من حديث ابن 1047، رقم:1/420رواه احلاكم يف كتاب اجلمعة )ُيشري بذلك إىل ما ( 12)

م اجلمعة فقعد على املنرب أذن بالل"، إذا خرج يو  --ولفظه قال: "كان النيب  ،-م -عمر
وصحح إسناده، ورواه البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر، يف كتاب اجلمعة، ابب: الصالة 

 (. 6396، رقم:4/339نصف النهار يوم اجلمعة )
(، من 5352، رقم:3/208( روى عبدالرزاق يف كتاب اجلمعة، ابب: السعي إىل الصالة )13)

قال: " قد كان عمر جييء فيجلس  أخربه ثعلبة بن مالك القرظي أنرواية معمر عن الزهري 
 على املنرب واملؤذن يؤذن". 
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ليشرع يف اخلطبة أول ؛ الوقت( 2)سن له أن ال حيضر إال أول دخول يُ  : "ولقول املتويل
وصله صعد و ال يصلي التحية وتسقط التحية عنه  ب[2/287] فإذا؛ وصوله املنرب

 .انتهى( 3)"كما تسقط ابالشتغال بطواف القدوم،  ابالشتغال ابخلطبة
 ،إن دخل للخطبة فإن مل يقصد املنرب لعدم حتقق الوقت : "وهو يؤيد قول البارزي 

 ،، وعليه حيمل كالم الفريقني(4)"وإال فال ،أو النتظار ما ال بد منه صلى التحية
 .(5)"واملختار أنه إذا حضر حال اخلطبة ال يعرج على غريها"واستحسنه األذرعي وقال: 

، ليسرتيح من تعب الصعود؛ على املسرتاح (6)نداب  جلس( م )إذا سلَّ و() 
ويف ، (8)لالتباع رواه أبو داود؛ (7)ليؤذن بني يديه يف حال جلوسه: أي، ألذان(و)

 (11()10)/رضي هللا-وعمر  (9)وأيب بكر --البخاري كان األذان على عهد رسول هللا 
                                                                                       

 (. 4/448( انظر: اجملموع )1)
 ( قوله: ))دخول(( تكرر يف األصل. 2)
 (. 2/147(، وأسىن املطالب )4/448يف اجملموع ) ه( انظر: النقل عن3)
 (. 2/146يف أسىن املطالب ) ه ( انظر: النقل عن4)
 (. 2/146يف أسىن املطالب ) ه( انظر: النقل عن5)
 (( سقط من نسخة )ج(. نداب  ( قوله: ))6)
(، واجملموع 1/536(، وروضة الطالبني )2/294(، والعزيز )2/389( انظر: األم )7)

 (. 1/493(، ومغين احملتاج )3/77(، والغرر البهية )4/447)
 (. 1087، رقم:188( رواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: النداء يوم اجلمعة )ص8)

، 1/242واحلديث بلفظه يف البخاري يف كتاب اجلمعة، ابب: األذان يوم اجلمعة )     
 . --( من حديث السائب بن يزيد 912رقم:

ُوِلَد بعد الفيل بسنتني  أبو بكر الصديق، عبدهللا بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، :( هو9)
يف الغار واهلجرة، وهو أول من أسلم، وأسلم على  --وأربعة أشهر، صحب رسول هللا 

، تويف بعد النيب --توىل اخلالفة بعد موت النيب  ،له، وفضائله ال حتصر يده جاعة؛ حملبتهم
-- 446/ 3) للبغويانظر ترجته: معجم الصحابة .بسنتني وأشهر ودفن جبانبه ،

 (. 4835، رقم:4/144(، واإلصابة )3066، رقم:3/310(، وأسد الغابة )1379رقم:
 (( طمس من نسخة )ب(. رضي هللا -إىل قوله-جلس نداب  ( من قوله: ))10)
 /ب من نسخة )ب(. 270( هناية ل11)
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أمرهم  - (1)-الناس يف عهد عثمان رَ ثُـ فلما كَ ، حني جيلس اإلمام على املنرب -عنهما
إمنا أحدثه : "(4)وقال عطاء، (3)واستقر األمر على هذا، )2(الزَّْورَاءِ  أبذان آخر على

 (6)]أحدثه[ وميكن محله على أنه أحدثه يف غري املدينة بعد أن، -"(5)-معاوية
فاألمر الذي على عهد ، كان  (7)]وأيهما[" فيها فال َيالف، قال يف األم --عثمان

 .(8)"أحب إيلَّ  --رسول هللا 
يتجه أنه يصلي سنة اجلمعة املتقدمة بعد الزوال قبل  أ[2/288]وعليه فالذي

 .(9)وإال فبعده، األذان إن كان يف احملل الذي تقام به الصالة

                                 
ُوِلَد بعد عام الفيل بست  ،أمري املؤمنني عثمان بن عفان بن أيب العاص القرشي األموي :( هو1)

؛ فحسن إسالمه، وزوجه النيب --أسلم على يد أيب بكر الصديق  ،سنني على الصحيح
-- بُويع  ،ابنتيه؛ فلذلك كان يلقب بذي النورين، وكان شديد احلياء، وفضائله كثرية

ترجته: انظر  .من اهلجرة ابملدينة سنة مخس وثالثني لَ ابخلالفة سنة أربع وعشرين، وقُتِ 
(، واإلصابة 3589، رقم:3/578(، وأسد الغابة )1778، رقم:3/1037االستيعاب )

 (. 5464، رقم:4/377)
ِديَنِة، انظر: فتح لالزَّْورَاُء: بَِفْتِح الزَّاِي َوُسُكوِن ا (2)

َ
َواِو َوبـَْعَدَها رَاٌء مَمُْدوَدٌة، َدار يف السُّوِق ابمل

 (.2/394الباري )
 (916، رقم:1/242يف كتاب اجلمعة، ابب: التأذين عند اخلطبة ) ي يف صحيحهرواه البخار ( 3)

 . --من حديث السائب بن يزيد
( هو: عطاء بن أيب رابح، أسلم أبو حممد املكي، موىل ابن ُجََح، مفيت أهل مكة وحمدثهم، ُوِلَد 4)

ن ، مسع من عائشة، واب--، وقيل يف خالفة عمر--يف خالفة عثمان بن عفان 
، وكان أعلم الناس ابملناسك، تويف مبكة ا، وعنه ابن جريح، وأبو حنيفة، وغريمه--عباس

(، وتذكرة 88، رقم:1/171سنة أربع وعشرين ومائة. انظر ترجته: طبقات علماء احلديث )
 (. 90، رقم:1/98احلفاظ )

 (3/77(، والغرر البهية )2/143(، وأسىن املطالب )2/389( انظر: األم )5)
 ( يف األصل: ))أخذ به(( وهو تصحيف. 6)
 ( يف األصل: ))واهتما(( وهو تصحيف. 7)
 (. 2/389( األم )8)
 (. 2/143( انظر: أسىن املطالب )9)
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وهو خمصوص بغري ما ، التأذين جاعة (2)ويكره كما يف األم، (1)اختاذ مؤذن ونُِدبَ 
 .كما هو ظاهر،  (3)آخر األذان مرَّ 

 
 .(5)ال تؤثر يف القلوب (4)الركيكةألن املبتذلة ؛ نداب  وخطب ببليغة( )
لالتباع رواه ؛ (7)متوسطة بني الطويلة والقصرية: أي( قصدا  )(6)سن كوهنا/ويُ  
وأبن ذلك ، وال يعارضه خربه أيضا  املصرح ابألمر بقصرها وإبطالة الصالة، (8)مسلم

، إبقصارهافاملراد ، ألن القصر والطول من األمور النسبية؛ (10)(9)عالمة على الفقه/
أن سن قراءة  مَ لِ فعُ ، اخلطبة (12)إطالتها على، وإبطالة الصالة، عن الصالة (11)إقصارها

                                 
 (. 1/494(، ومغين احملتاج )3/77(، والغرر البهية )2/389( انظر: األم )1)
 (. 2/389( األم )2)
 .أ(437/ل1)( انظر: 3)
َباِب رِقَُّة الشَّيء َوَضْعُفُه، وَركَّ الَأَحُدمُهَا َوُهَو ُمْعَظُم  ،الرَّاُء َوالَكاُف َأْصاَلنِ  َركَّ الركيكة: تقول  (4)

. انظر: مقاييس اللغة )  (. 941(، والقاموس احمليط )ص2/377يَرِكُّ رَكاَكة : َضُعَف وَرقَّ
 (. 2/326وهناية احملتاج ) (،4/448(، واجملموع )1/536( انظر: روضة الطالبني )5)
 /ب من نسخة )د(. 157( هناية ل6)
 ( انظر: املصادر السابقة. 7)
، 1/385يف كتاب اجلمعة، ابب: ختفيف الصالة واخلطبة ) رواه مسلم يف صحيحه( 8)

-ولفظه قال: "كنُت ُأصلِ ي مع رسول هللا  ،--(، من حديث جابر بن مسرة866رقم:
-  ."  فكانت صالته قصدا ، وخطبته قصدا 

  /ب من نسخة )ج(. 165( هناية ل9)
يف كتاب اجلمعة، ابب: ختفيف الصالة واخلطبة  رواه مسلم يف صحيحه( ُيشري بذلك إىل ما 10)

 --، ولفظه قال: "مسعت رسول هللا --(، من حديث عمار869، رقم:1/386)
إن طول صالة الرجل وقصر خطبته، َمِئنٌَّة من فقهه، فأطيلوا الصالة، وأقصروا »يقول: 

 «". اخلطبة، وإن من البيان سحرا  
 ( سقط من نسخة )د(. إقصارها(( قوله: ))11)
 ( يف نسخة )ب(: ))عن((. 12)
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 .(2)ال ينايف كون اخلطبة قصرية أو متوسطة (1)يف األوىل "ٱ"
 
 
 
ال  (3)ألن العربية الوحشية، لكل الناس( م  ه  ف  تـ   حبيث )؛ سن كوهنا ظاهرة املعىنويُ  

حدثوا الناس مبا يفهمون أحتبون أن : "-(5)-عن علي  وصحَّ ، (4)ينتفع هبا أكثرهم
 .(6)"يكذب هللا ورسوله

 ليكون مقبال  ؛ يف اخلطبتني: أي، )فيهما(اخلطيب القبلة  نداب   )واستدبر(
 --كان  ويؤيده ما صحَّ ، (8)لالتباع رواه الضياء؛ (7)على الناس بوجهه ب[2/289]

وألن ذلك هو الالئق ؛ (10)بوجوههمالناس  (9)]استقبله[إذا قام على املنرب

                                 
 (.206أي يف اخلطبة األوىل، تقدم احلديث )ص( 1)
 (. 2/326(، وهناية احملتاج )3/78، والغرر البهية )(1/536( انظر: روضة الطالبني )2)
 أي غري املفهومة اليت ال ينتفع هبا أكثر الناس.( 3)
 .(4/448(، واجملموع )1/536(، وروضة الطالبني )2/295( انظر: العزيز )4)
علي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، ُوِلَد قبل الصحايب اجلليل   :( هو5)

املشاهد كلها إال غزوة تبوك، واشتهر ابلفروسية  --شهد مع النيب  ،البعثة بعشر سنني
، قُِتَل وهو ابن ثالث وستني. انظر --ابيعه الناس ابخلالفة بعد مقتل عثمان ،والشجاعة

  .(1113، رقم:1/706(، وأسد الغابة )492، رقم:1/334ترجته: االستيعاب )
يف كتاب العلم، ابب: من خص ابلعلم قوما  دون قوم كراهية أن ال  رواه البخاري يف صحيحه( 6)

 )يفهمون(.  :من قوله (. بلفظ: )يعرفون( بدال  127، رقم:1/67يفهموا )
 (. 1/494(، ومغين احملتاج )4/448(، واجملموع )1/536( انظر: روضة الطالبني )7)
، واحلديث -–مسعود (، من حديث ابن 2240، رقم:2/365( انظر: السنن واألحكام )8)

      (.757، رقم:3/1020) احلبري ضعفه ابن حجر يف التلخيص
 سقط من األصل.  (9)
، 171ص)، ( رواه الرتمذي يف كتاب اجلمعة، ابب: يف استقبال اإلمام إذا خطب10)

إذا استوى على املنرب  قال: " كان رسول هللا  --(، من حديث ابن مسعود509رقم:
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 .(1)ابملخاطبات
 .(3)ملن قال ال تصح اخلطبة حينئذ خالفا  ، (2)هرِ فإن استقبل أو استدبروا كُ  

 .(5)لالتباع رواه مسلم؛ (4)ندب رفع صوته زايدة على الواجبويُ 
 .(8)يف الصالة (7)بل َيشع كما؛ وال يعبث، (6)وأن ال يلتفت ميينا  وال مشاال  

أو  اأو عصبنحو سيف( والتصريح هبا من زايدته )، )يساره( نداب  ( ل  غ  ش  و  )
وحكمته ؛ (2)اأو عص، يف خطبة اجلمعة على قوس(1)]توكأ[ --أنه  ملا صحَّ ؛ (9)قوس

                                                                                       
ال نعرفه إال من حديث حممد بن وحديث منصور  قال الرتمذي: " ،ا"استقبلناه بوجوهن

 ف، وبه ضعَّ "شيء --الفضل بن عطية، وهو ضعيف وال يصح يف الباب عن النيب
ورواه البيهقي يف  ، (757، رقم:3/1020) احلبري احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلديث

صالة اجلمعة، ابب: حُيوِ ل الناس كتاب جاع أبواب الغسل للجمعة واخلطبة وما جيب يف 
-( من حديث الرباء بن عازب 5807، رقم:3/286كر )مام ويسمعون الذ ِ وجوههم إىل اإل

- ولفظه: قال: "كان النيب ،-- قال: قعد على املنرب؛  إذا صعد على املنرب أو
 فاستقبلناه بوجوهنا". 

 (. 1/495تاج )(، ومغين احمل2/295(، والعزيز )2/554( انظر: البيان )1)
 (.1/495(، ومغين احملتاج )2/295(، والعزيز )2/554( انظر: البيان )2)
 (. 2/554( نقله صاحب البيان عن الشاشي، انظر البيان )3)
(، ومغين 3/79(، والغرر البهية )4/447(، واجملموع )1/533( انظر: وروضة الطالبني )4)

 (. 1/594احملتاج )
، 1/385يف كتاب اجلمعة، ابب: ختفيف الصالة واخلطبة ) رواه مسلم يف صحيحه( 5)

ولفظه قال: "كان رسول هللا  ،-رضي هللا عنهما- (، من حديث جابر بن عبدهللا867:رقم
--  :إذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه، حىت كأنه منذر جيش يقول

  .". ..صبحكم ومساكم، 
 ومشاال ((. ( يف نسخة )ج(و)د(: ))ميينا  6)
 ( سقط من نسخة )د(. كما(( قوله: ))7)
(، واجملموع 1/536(، وروضة الطالبني )2/553(، والبيان )1/211( انظر: املهذب )8)

 (. 1495(، ومغين احملتاج )3/79(، والغرر البهية )2/145(، وأسىن املطالب )4/448)
(، وروضة الطالبني 2/296(، والعزيز )2/553(، والبيان )2/342( انظر: التهذيب )9)
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وهلذا قبضه ابليسرى كعادة من ؛ قام ابلسالح (3)وحكمته اإلشارة إىل أن هذا الدين
وامتهان (6)بل هو استعمال/؛ (5)حىت يكون ابليمىن هذا تناوال   (4)وليس، يريد اجلهاد به

 .(8)مع ما فيه من متام اإلشارة إىل احلكمة املذكورة، اليسار أليق به (7)فكانت؛ ابالتكاء
فإن مل ، طري (10)قِ رْ ذَ أو  (9)كعاج؛  إن مل يكن فيه جناسةميينه ابملنرب( شغل )و()

إذ الغرض أن ؛ أو أرسلهما اليمىن على اليسرى حتت صدرهمن ذلك جعل  جيد شيئا  
 .(1)كما مرَّ ،  (11)هبما أ[2/290]َيشع و ال يعبث 

                                                                                       
 (. 1/495(، ومغين احملتاج )4/447(، واجملموع )1/597)

 سقط من األصل.  (1)
ولفظه قال:  ،--(، من حديث احلكم بن َحَزن17856، رقم:29/399( رواه أمحد )2)

متوكئا  على قوس، أو قال عصا؛ فحمد هللا  --شهدن فيها اجلمعة، فقام رسول هللا ... "
ورواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: الرجل َيطب على قوس  ،" ، ...وأثىن عليه

(، ورواه ابن خزمية يف كتاب اجلمعة، ابب: االعتماد على القسي أو 1096، رقم:189)ص
(، واحلديث حسنه النووي يف خالصة 1452، رقم:2/352العصي على املنرب يف اخلطبة )

(، وحسنه أيضا  احلافظ ابن حجر 4/446(، ويف اجملموع )2800، رقم:2/796األحكام )
 (. 616، رقم:3/78(، واأللباين يف إرواء الغليل )758، رقم:3/1021يف التلخيص احلبري )

 ( يف نسخة )ب(: ))الذي((. 3)
 ( يف نسخة )ب(: ))يسن((. 4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))ابليمني((. 5)
 /أ من نسخة )ب(. 271( هناية ل6)
 وكانت((. ( يف نسخة )ج(: ))7)
(، ومغين احملتاج 3/79(، والغرر البهية )2/145(، وأسىن املطالب )4/447( انظر: اجملموع )8)

(1/495 .) 
. انظر: خمتار الصحاح ِفيِل، قَاَل اللَّْيُث: َواَل ُيَسمَّى َغرْيُ النَّاِب َعاجا  الاْلَعاُج: أَنـَْياُب  (9)

 (. 2/435(، واملصباح املنري )1/220)
ْنَساِن. انظر: خمتار اإلِ  منِمْن اَبب َضَرَب َوقـََتَل، َوُهَو ِمْنُه َكالتـََّغوُِّط  ا  َذَرَق الطَّائُِر َذْرقَذْرق:  (10)

 (. 1/208(، واملصباح املنري )10/108(، ولسان العرب )1/112الصحاح )
 .(3/79(، والغرر البهية )2/145(، وأسىن املطالب )4/447( انظر: اجملموع )11)
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 .(2)ولو أمكنه شغل اليمىن حبرف املنرب وإرسال األخرى فال أبس 
 
 
 
 
 
كما اقتضاه كالم   (5)لعطش وإن مل ]يشتد[ (4)إال (3)ويكره له وهلم الشرب 
 .(6)وغريها، الروضة

وااللتفات يف اخلطبة ، أو غريها، اإلشارة بيدويكره ما ابتدعه جهلة اخلطباء من 
والدعاء إذا انتهى إىل املسرتاح ، ودق الدرجة يف صعوده بنحو سيف أو رجله، الثانية

يسأل هللا  (9)يقف يف كل مرقاة وقفة خفيفة : "(8)وقول البيضاوي، (7)قبل جلوسه عليه
 .(11)غريب ضعيف، (10)"تعاىل فيها املعونة والتسديد

                                                                                       
  .(269انظر: )ص( 1)
 .(2/145(، وأسىن املطالب )4/447( انظر: اجملموع )2)
 ( يف نسخة )ب(: ))الشراب((. 3)
 ( سقط من نسخة )ب(، و يف نسخة )ج(: ))ال((. إال(( قوله: ))4)
 ( يف األصل: ))يستند(( وهو تصحيف. 5)
 .(2/145)(، وأسىن املطالب 1/537(، وروضة الطالبني )2/296( انظر: العزيز )6)
 .(2/145(، وأسىن املطالب )4/449(، واجملموع )1/537( انظر: روضة الطالبني )7)
 :حممد بن أمحد بن العباس البيضاوي، كان من األئمة العارفني ابلفقه واألدب، وصنَّفهو: ( 8)

اإلرشاد، قال السبكي: فرغ منه يف شوال سنة أربع وعشرين وأربعمائة، و التبصرة، والتذكرة، 
، 4/96وهو شرح حسن مفيد، ومل يؤرخ وفاته. انظر ترجته: طبقات الشافعية الكربى )

 (. 176، رقم:1/191طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )و (، 291رقم:
 ( يف نسخة )ب(: ))حينئذ((. 9)
 .(2/145أسىن املطالب )(، و 3/394املهمات )يف  ه( انظر: النقل عن10)
 (. 2/327(، وهناية احملتاج )2/145( انظر: أسىن املطالب )11)
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 .(1)وخفض الصوت هبا، إلسراع يف الثانيةومبالغة ا
، (2)وهو مكروه على ما قاله جع، واجملازفة يف وصف السالطني عند الدعاء هلم 

ألن الدعاء  ؛أنه ال أبس به إذا مل تكن فيه جمازفة يف وصفهم (3)لكن اختار النووي
 .بصالح والة األمور سنة

 
 .وألنه جيلب النوم، )5(من النهي عنه ملا صحَّ ؛ (4)ويكره االحتباء حال اخلطبة

 .(6)ويسن التيامن يف املنرب الواسع 
 .(7)وختم الثانية بقوله أستغفر هللا يل ولكم

كتب كثري   (1)وغريه (8)كابن النحاس   ومن البدع املنكرة كما قاله القمويل 
                                 

 (. 1/495(، ومغين احملتاج )3/79(، والغرر البهية )4/449( انظر: اجملموع )1)
 (. 2/548(، والبيان )1/210(، واملهذب )2/417( انظر: األم )2)
 (. 4/444(، واجملموع )1/538) ( انظر: روضة الطالبني3)
 (. 1/495(، ومغين احملتاج )4/496(، واجملموع )1/538( انظر: روضة الطالبني )4)
(، 1110، رقم:191( رواه أبو داود يف كتاب اجلمعة، ابب: االحتباء واإلمام َيطب )ص5)

، 137)ص ورواه الرتمذي يف كتاب اجلمعة، ابب: ما جاء يف كراهية االحتباء واإلمام َيطب
(، وقال: عنه 1069رقم: ،1/427( وحسنه، ورواه احلاكم يف كتاب اجلمعة )514رقم:

حديث صحيح اإلسناد، ورواه البيهقي يف كتاب جاع أبواب التبكري إىل اجلمعة وغري ذلك، 
ابب: من كره االحتباء يف هذه احلالة ملا فيه من اجتالب النوم وتعريض الطهارة لالنتقاض 

أن رسول هللا  ولفظه قال: " ،(، من حديث سهل بن معاذ عن أبيه6005:، رقم3/340)
-- ،"ضعفه النووي يف خالصة األحكام  هنى عن احلبوة يوم اجلمعة واإلمام َيطب
 (. 4/497(، واجملموع )2763، رقم:2/788)

 .(2/146(، وأسىن املطالب )4/4469(، واجملموع )1/538( انظر: روضة الطالبني )6)
 .(1/538(، وروضة الطالبني )2/443(، واحلاوي الكبري )2/412انظر: األم )( 7)
حممد بن إبراهيم ابن أيب عبدهللا احلليب، ُوِلَد حبلب، واشتغل هبا يف علوم األدب، هو: ( 8)

والقراءات، واخلالف، توىل مشيخة التفسري ابجلامع الطولوين، ومسع احلديث، وكثريا  من كتب 
املروءة، تويف سنة مثان وتسعني وستمائة. انظر ترجته: طبقات الشافعية  األدب، وكان كثري

 (. 7/772(، وشذرات الذهب )3/393(، والعرب )1205، رقم:2/507سنوي )لأل
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 ملا؛ حال اخلطبة (2)يسموهنا حفائظ آخر جعة من رمضان يف( أوراقا  ) ب[2/291]
على ما ليس  وقد يكون داال  ، فيه من االشتغال عن االستماع وكتابة ما ال يعرف معناه

 .(3)بصحيح
ليبلغ احملراب مع فراغ املؤذن اإلقامة مبالغة يف ؛ ابلنزولنزل وابدر( إذا فرغ )( ث   ) 

 .(4)حتقق املواالة بني اخلطبة والصالة
، أو بطيء النهضة، عن احملراب وقضيته أنه لو كان اإلمام غري اخلطيب وهو بعيد

ن له القيام إىل الصالة بقدر يبلغ به احملراب مع فراغ اخلطيب وإن فاتت سنة أتخري سُ 
 .(6)إىل فراغ اإلقامة (5)]القيام[
، أو هل أاتك يف الثانية (8)[املنافقني( ث   )، ]أو سبح يف األوىل (7)ى ابجلمعة(وصل  )

- كان:(1)قال يف الروضة )11(تباع رواه مسلم فيهمالال ؛(10)(9)ى بغري حمصورينولو صلَّ 

                                                                                       
 (. 2/327( انظر النقل عنهم يف هناية احملتاج )1)
 ( قوله: ))يف(( سقط من نسخة )ج(و)د(. 2)
 (. 2/327ية احملتاج )(، وهنا1/496( انظر: مغين احملتاج )3)
(، والغرر البهية 4/448(، واجملموع )1/537(، وروضة الطالبني )2/297( انظر: العزيز )4)

 (. 1/496(، ومغين احملتاج )3/80)
     ((. اإلمام))األصل:  ( يف5)
 (. 2/327( انظر: هناية احملتاج )6)
 ( قوله: ))وصلى اجلمعة(( طمس من نسخة )د(. 7)
 سقط من األصل.  (8)
  أي: بغري ما ذُِكر. (9)
 (.4/450(، واجملموع )1/551(، وروضة الطالبني )2/344( انظر: التهذيب )10)
، 1/388يف كتاب اجلمعة، ابب: ما يقرأ يف صالة اجلمعة ) رواه مسلم يف صحيحه (11)

يف يقرأ هبما  --ولفظه قال: "مسعت رسول هللا  --(، من حديث أيب هريرة 877رقم:
 سورة اجلمعة واملنافقني".      :اجلمعة أي
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- ال قوالن كما ، (3)]سنتان[ فالصواب أهنما، (2)يقرأ هاتني يف وقت وهاتني يف وقت
 .انتهى (4)فهمه الرافعي
وكان هذا هو حكمة اقتصاره   (7)/(6)كما صرح به املاوردي،  األولتني أوىل (5)وقراءة/

 .(8)كأصله عليهما
كما أفادته عبارته دون عبارة   أو جهال   أو سهوا   اجلمعة يف األوىل عمدا  إن ترك( و )
 (10)وال/ أ[2/292]أبن يقرأ اجلمعة يف الثانية ، عكس(وقرأ بدهلا املنافقني ) (9)أصله

 .وهذا من زايدته، (11)يعيد املنافقني فيها بتقدم قراءهتا يف األوىل
بينهما يف الثانية؛ كي ال ختلو صالته مجع( مل يقرأ يف األوىل واحدة منهما ))أو(  
كما ،  ألن حمله ما مل يرد الشرع خبالفه؛ لتطويل الثانية على األوىل (12)وال نظر، عنهما

                                                                                       
(، من 878، رقم:1/389وروى مسلم أيضا  يف كتاب اجلمعة، ابب: ما يقرأ يف صالة اجلمعة ) 

يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة  --كان رسول هللا   قال:" ،--حديث النعمان بن بشري 

  ".﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿  ، و﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿ـــــب
 (. 1/551( روضة الطالبني )1)
 ( قوله: ))وهاتني يف وقت(( سقط من نسخة )ج(. 2)
 ( يف األصل: ))سببان(( وهو تصحيف. 3)
 (. 2/315( انظر: العزيز )4)
 /ب من نسخة )ب(. 271( هناية ل5)
 (. 2/434( انظر: احلاوي الكبري )6)
 /أ من نسخة )د(. 158( هناية ل7)
 (3/80البهية ) ( انظر: الغرر8)
 (. 192( انظر: احلاوي الصغري )ص9)
 /أ من نسخة )ج(. 166( هناية ل10)
(، والغرر البهية 4/450(، واجملموع )1/551(، وروضة الطالبني )2/556( انظر: البيان )11)

(3/81 .) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ينظر((. 12)
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، (1)أييت يف سبح والغاشية رَ كِ وما ُذ ، إذ املنافقون والغاشية أطول من اجلمعة وسبح؛ هنا
 .(2)للشارح وإن كان األوالن آكد خالفا  

 (4)سعادملا يف اإل ح به غريه خالفا  يقتضيه كالمه وصرَّ  (3)قدنُِدَب كما (و) 
، إبذن زوج أو سيد إن كان (5)للجمعةحضور( ات )يواملراد هبن غري املشتهلعجائز( )

خلرب ؛ (6)طيب وزينة(ب)ال كما أفاده من زايدته بقوله ،  بشرط أن يكن يف ثياب بذلتهن
ال متنعوا إماء هللا » :وصحَّ ، «طيبا  إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس » :(7)مسلم

اتركات : بفتح املثناة وكسر الفاء أي، (9)«التفِ تَ  (8)ولكن ليخرجن وهن، مساجد هللا
 .(10)للطيب

                                 
 (. 3/81(، والغرر البهية )4/450( انظر: اجملموع )1)
 (. ب178/ل1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )2)
 ( قوله: ))قد(( سقط من نسخة )ج(. 3)
 (. 2/1282( اإلسعاد )4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))اجلمعة((. 5)
 (. 3/82(، والغرر البهية )1/553(، وروضة الطالبني )2/376( انظر: األم )6)
يف كتاب الصالة، ابب: خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه  رواه مسلم يف صحيحه( 7)

  .-ل-( من حديث زينب الثقفية443، رقم:1/207فتنة، وأهنا ال خترج مطيبة )
 ( يف نسخة )ب(: ))وهي((. 8)
يف كتاب اجلمعة، ابب: هل على من مل يشهد اجلمعة  رواه البخاري يف صحيحه( احلديث 9)

يف   رواه مسلم يف صحيحه(، و 900، رقم:1/239غسل من النساء والصبيان وغريهم )
كتاب الصالة، ابب: خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة، وأهنا ال خترج مطيبة 

وليخرجن تفالت"، ، من غري لفظ: "-م-(، من حديث ابن عمر 442، رقم:1/206)
(، وعند أيب داود يف كتاب الصالة، ابب: 9645، رقم:15/405وهذه الزايدة عند أمحد )

(، وابن حبان يف كتاب الصالة، 565، رقم:105ما جاء يف خروج النساء إىل املسجد )ص
، وللرواية --(، من حديث أيب هريرة 2211، رقم:5/589ابب: فرض متابعة اإلمام )

واحلديث بزايدته صححه األلباين يف  ،-ل-وعائشة --زيد بن خالدشاهد من حديث 
 (515، رقم:2/293إرواء الغليل )

ِلرَتِْك  ؛َمْرأَُة تـََفال  َفِهَي تَِفَلٌة ِمْن اَبِب تَِعَب إَذا أَْننَتَ رحُِيَهاالـ: تـَْرُك الطِ يب، وتَِفَلت التـََّفلُ  (10)



 ابب يف اجلمعة                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد          
 
270 

 .(1)هلن احلضور هَ رِ أو الزينة كُ ، فإن مل حيرتزن من الطيب
 .(2)مَ رُ وإن مل أيذن احلليل حَ  
كما مر يف صالة ،  (4)احلضور مطلقا   (3)أما الشابة واملشتهاة فيكره هلما 

هذا التفصيل بني اخلروج للجماعة أو ب[2/293](7)فرق يف (6)بزايدة فال، (5)اجلماعة
 (9)]يف آخر[ اإلابحة يف موضع واالستحباب (8)اجلمعة أو العيد وإطالق الروضة

بني األبواب الثالثة  (10)فاندفع فرق الشارح، والكراهة يف آخر حممول على هذا التفصيل
 .بظواهر العبارات اليت وقعت فيها (11)أخذا  

الضطراره ؛ احملراب إال به ال يبلغ املنرب أوإلمام ختط( جاز بال كراهة )و() 
 .(12)إليه

واقتضاه   (13)له كغريه كما صرح به املاوردي هَ رِ يبلغ هبا بدونه كُ  طريقا   دَ جَ فإن وَ  

                                                                                       
لسان العرب و (، 1/349َتِفاَلت. انظر: مقاييس اللغة )ْمُع جلْدَهاِن َوااألَ الطِ يِب وَ 

 (. 1/76املصباح املنري )و (، 11/77)
 (. 3/82(، والغرر البهية )4/459(، واجملموع )2/396( انظر: األم )1)
 (. 3/82( انظر: الغرر البهية )2)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))هلن((. 3)
 (. 3/83) (، والغرر البهية4/415( انظر: اجملموع )4)
 أ(.71/ل2) ( انظر:5)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وال((. 6)
 تكرر يف األصل.  ( قوله: ))يف((7)
 (. 1/444( روضة الطالبني )8)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (9)
 (. ب178/ل1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )10)
 ( يف نسخة )ب(: ))وأخذا ((. 11)
 .(3/83(، والغرر البهية )1/551وروضة الطالبني )(، 2/316( انظر: العزيز )12)
 (. 2/454احلاوي الكبري )انظر:( 13)
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 .(1)كالم اجملموع
بينه وبينها ( ة  ج  ر  صفني ملن وجد فـ  ) أو، ختطي صف كراهة أيضا  جاز بال  و() 

سن له إن وجد غريها أن ال لكن يُ ، لتقصري القوم إبخالئها؛ ذلك وإن وجد غريها
؛ هَ رِ أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصالة كُ  يَ جِ فإن زاد يف التخطي عليهما ورُ ، يتخطى

إابحة  (4)(3)الصالة وصفة]األئمة من[وفارق هذا ما مر يف شروط  ،(2)لكثرة األذى
للنقص على صالته  أبن يف ترك خرقها إدخاال  ؛ (5)خرق الصفوف وإن كثرت بال كراهة/

فإنه إذا صرب تقدموا عند إقامة الصفوف وتسويتها ؛ خبالف ختطي الرقاب، وصالهتم
األمر  (6)وكذا لغريه]كما هو ظاهر[  أ[2/294] ألنه يندب لإلمام؛ للصالة

 .(8)لالتباع؛ (7)ويتهابتس
وكثري كالنووي يف  (9)وال ينافيه تعبري الشافعي، والتقييد ابلصفني من زايدته 

ألن املراد كما قاله جع اثنان ولو من صف واحد ؛ برجل أو رجلني (10)جمموعه

                                 
 (. 4/446( اجملموع )1)
 .(3/83(، والغرر البهية )4/464(، واجملموع )1/215(، واملهذب )2/402( انظر: األم )2)
 سقط من األصل.  (3)
 أ(.179/ل2) ( انظر:4)
 /أ من نسخة )ب(. 272( هناية ل5)
 سقط من األصل.  (6)
 (. 3/84( انظر: الغرر البهية )7)
، 1/200يف كتاب األذان، ابب: إقامة الصف من متام الصالة ) رواه البخاري يف صحيحه( 8)

سووا »قال:  --ولفظه عن النيب  ،--(، من حديث أنس بن مالك 723رقم:
يف كتاب  رواه مسلم يف صحيحه، و «صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة

الصالة، ابب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها واالزدحام على الصف 
(، لكن 433، رقم:1/204األول واملسابقة إليها، وتقدمي أويل الفضل وتقريبهم من اإلمام )

 بلفظ: )من متام الصالة( بدل )إقامة الصالة(. 
 (. 2/402األم ) :( انظر9)
 . (4/466( اجملموع )10)
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 .(1)الزدحام
كما يف ،  أما التخطي لغري اإلمام ومن مل جيد الفرجة املذكورة فمكروه كراهة تنزيه

 .(2)اجملموع
يف الشهادات لألخبار  (4)واختاره يف الروضة، (3)ونص عليه، وقيل حرام 

يتخطى رقاب الناس  رأى وهو َيطب رجال   -- أنه الصحيحة الدالة عليه وصحَّ 
 .(5)«جلس فقد آذيتا» :فقال له

الصالة من املتحداثت وحنوها واقتصارهم  (6)يف غري مواضع ويكره التخطي أيضا  
 .(7)على مواضعها للغالب

لألمر به ؛ (1)تفسحوا وتوسعوا (8)]يقول[ بل ؛ليجلس مكانه وحيرم أن يقيم أحدا  
                                 

 (. 1/502(، ومغين احملتاج )3/83(، والغرر البهية )4/466( انظر: اجملموع )1)
 (. 4/466( اجملموع )2)
 (. 3/84( نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي، انظر النقل عنه يف الغرر البهية )3)
 (. 8/202( روضة الطالبني )4)
يف كتاب الصالة، ابب: ختطي رقاب (، ورواه أبو داود 17698، رقم:29/240( رواه أمحد )5)

(، ورواه النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: النهي 1118، رقم:192الناس يوم اجلمعة )ص
(، ورواه ابن 1399، رقم:229عن ختطي رقاب الناس واإلمام على املنرب يوم اجلمعة )ص

وإابحة خزمية يف كتاب اجلمعة، ابب: النهي عن ختطي الناس يوم اجلمعة واإلمام َيطب، 
(، ورواه ابن حبان يف كتاب الصالة، 1811، رقم:3/156زجر اإلمام عن ذلك يف خطبته )

، 1/424(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلمعة )2790، رقم:7/29ابب: صالة اجلمعة )
(، من حديث عبدهللا بن ُبْسر، وصححه، واحلديث له شاهد عند ابن ماجة يف  1061رقم:

فيها، ابب: ما جاء يف النهي عن ختطي الناس يوم اجلمعة كتاب إقامة الصالة والسنة 
واحلديث صحح إسناده النووي  ،-م -(، من حديث جابر بن عبدهللا1115، رقم:32)ص

، 11/546(، وابن امللقن يف البدر املنري )2754، رقم:2/784يف خالصة األحكام )
 (. 707رقم:

 ( يف نسخة )ب(: ))موضع((. 6)
 (. 2/339تاج )( انظر: هناية احمل7)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (8)
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 .(2)مع النهي عن األول يف خرب الصحيحني
وال يف انتقاله إن ، فإن قام اجلالس ابختياره وأجلس غريه فال كراهة يف جلوس غريه

لكراهة اإليثار ؛ إن مل يكن عذررَِه وإال كُ ، إىل مكان أقرب إىل اإلمام أو مثلهانتقل 
ېئ  ېئ  ﴿ :(4)ومنه، (3)ابلقرب خبالفه يف حظوظ النفس فإنه مطلوب

 .(5)﴾ىئ
يلي  أو عاملا   لكونه قارئ  ؛ ولو آثر من هو أحق بذلك املكان منهب[2/295] 
؟ ألنه ملصلحة عامة ؛أو ال أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا   ،(6)؛ ]لعلمه[اإلمام

 .(7)الذي ينبغي الثاين
 .(8)ليقوم عنه إذا جاءه؛ وجيوز أن يبعث من يقعد له يف مكان

                                                                                       
(، ومغين احملتاج 4/467(، واجملموع )1/551(، وروضة الطالبني )2/316( انظر: العزيز )1)

 (. 2/339(، وهناية احملتاج )1/502)

ىئ  ىئ  ىئ   ﴿يف كتاب االستئذان، ابب:  رواه البخاري يف صحيحه( 2)

يئ    ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئىئ

يف   رواه مسلم يف صحيحه(، و 6270، رقم:3/1785، )﴾جب  حب  خب  
، 2/1040كتاب السالم، ابب: حترمي إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه )

جَل من جُل الرَّ )ال يقيم الرَّ  :ولفظه عند مسلم، -م -(، من حديث ابن عمر 2177رقم:
  مقعده ث جيلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا(.

(، وهناية احملتاج 1/502(، ومغين احملتاج )4/467(، واجملموع )2/421( انظر: األم )3)
(2/339 .) 

 ( قوله: ))ومنه(( سقط من نسخة )ب(. 4)
 . 9اآلية رقم:من ( سورة احلشر، 5)
 )د(: ))ليعلمه((. و( يف األصل ))لتعلمه((، ويف نسخة )ب(و)ج(6)
 (. 2/339(، وهناية احملتاج )1/502احملتاج ) ( انظر: مغين7)
(، ومغين احملتاج 4/467(، واجملموع )1/551(، وروضة الطالبني )2/316( انظر: العزيز )8)

 (. 2/339(، وهناية احملتاج )1/502)
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اعتيد من فرش السجادات يف الروضة الشريفة وحنوها من الفجر أو  (1)نعم ]ما[ 
؛ (3)بل حترميه/؛ قارهبا ال تبعد كراهته إىل اخلطبة وما (2)طلوع الشمس مع أتخر أصحاهبا

؛ من بعث من يقعد له وبه فارق ما مرَّ ، (5)( 4)ملا فيه من حتجري املسجد بال ]فائدة[
 .(6)ألن اجلالس به فائدة وهي إحياء البقعة به

: قالوا، جلواز تنحية السجادة والصالة مكاهنا كما صرحوا به؛ فإن قلت ال حتجري
 احيث مل يعلم رض؛ وال جيلس عليها، دخل يف ضمانهتلئال ؛ غريهاوال يرفعها بيده أو 

يرتتب  على أنه غالبا  ، بل أكثرهم يهابون ذلك ؛الناس (8)كثري من/:  قلت، (7)صاحبها
حيرم على املرأة الصوم مع حضور حليلها وإن : ويؤيد ذلك قوهلم، (9)عليه فتنة شديدة/

 .(10)له ن جائزا  ألنه يهاب قطع الصوم وإن كا؛ جاز له وطؤها
والصالة ، والتالوة، له أن يشتغل يف طريقه وقبل اخلطبة ابلذكر [أ2/296]سن ويُ  

 لألخبار الكثرية؛ (12)يف يومها وليلتها -- (11)ويكثر منها عليه، --لى النيبع
 .(1)يف ذلك (13)]الشهرية[

                                 
 .( يف األصل: ))إن((1)
 ( يف نسخة )ب(: ))صاحبها((. 2)
 /ب من نسخة )د(. 158( هناية ل3)
 .))بال كراهة((( يف األصل: 4)
 (. 2/339(، وهناية احملتاج )1/502(، ومغين احملتاج )1/551( انظر: روضة الطالبني )5)
 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )ج(. 6)
 (. 1/502(، ومغين احملتاج )4/467(، واجملموع )1/551( انظر: روضة الطالبني )7)
 /ب من نسخة )ج(. 166( هناية ل8)
 /ب من نسخة )ب(. 272ل ( هناية9)
 (. 2/339( انظر: هناية احملتاج )10)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))على النيب((. 11)
(، ومغين احملتاج 4/469(، واجملموع )1/551(، وروضة الطالبني )2/316( انظر: العزيز )12)

(1/501 .) 
 سقط من األصل.  (13)
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وعبارة  (3)والنووي يف جمموعه (2)كثار هبا هو ما صرح به الرافعيوختصيص اإل  
 .ولشمول الذكر والتالوة أيضا  ؛ حمتملة لذلك (4)الروضة

من قرأها يوم اجلمعة أضاء له]من » :فقد صحَّ ، (5)ومن قراءة سورة الكهف فيها
من النور ما بينه وبني  (7)من قرأها ليلتها أضاء له[» :وورد، (6)«النور ما بني اجلمعتني

 .(8)«البيت العتيق

                                                                                       
، 182يوم اجلمعة وليلة اجلمعة )ص( منها ما ورواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: فضل 1)

(، ورواه النسائي يف كتاب اجلمعة، ابب: إكثار الصالة على النيب يوم اجلمعة 1047رقم:
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، ابب: يف 1375، رقم:225)ص

، 1/413(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلمعة )1085، رقم:2/17فضل اجلمعة )
إن : »--ولفظه قال: قال رسول هللا  ،--(، من حديث أوس بن أوس 1029رقم:

أكثروا ـة، فــمن أفضل أايمكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعق
 :"وقال عنه صححه احلاكم واحلديث ،«عليَّ من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة عليَّ 

، 2/814صححه النووي يف خالصة األحكام )و  "،حديث صحيح على شرط البخاري
انظر: إرواء  ،(، وصححه األلباين وذكر له عدة شواهد4/469(، واجملموع )2874رقم:

 (. 4، رقم:1/34الغليل )
 (. 2/316( انظر: العزيز )2)
 (. 4/469( اجملموع )3)
 (. 1/551( روضة الطالبني )4)
 (.1/552(، وروضة الطالبني )2/316(، والعزيز )2/457( انظر: احلاوي الكبري )5)
( رواه البيهقي يف كتاب جاع أبواب اهليئة للجمعة، ابب: ما يؤمر به ليلة اجلمعة ويومها من  6)

(، 6090، رقم:3/362وقراءة سورة الكهف وغريها ) --كثرة الصالة على رسول هللا 
(، عن 3392قم:، ر 2/399ورواه احلاكم يف كتاب التفسري، ابب: تفسري سورة الكهف )

 (. 626، رقم:3/93صححه األلباين يف إرواء الغليل)و أيب سعيد اخلدري، وصحح إسناده، 
 سقط من األصل.  (7)
(، 3450، رقم:4/2143( رواه الدارمي يف كتاب فضائل القرآن، ابب: فضل سورة الكهف )8)

اهليئة للجمعة، ، ورواه البيهقي يف كتاب جاع أبواب --موقوفا  على أيب سعيد اخلدري 
وقراءة سورة  --ابب: ما يؤمر به يف ليلة اجلمعة ويومها من كثرة الصالة على رسول هللا 
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؛ مسارعة للخري ما أمكن وحكمة ذلك ؛بعد الصبح (1)وأواله، آكد وقراءهتا هنارا   
، ملا فيه من اجتماع اخللق؛ شبههاتواجلمعة  ،أن هللا تعاىل ذكر فيها أهوال يوم القيامة

 .)3(كما يف مسلم،  (2)وألن القيامة تقوم يوم اجلمعة
عبد مسلم  ال يوافقها» :فقد صحَّ ، (4)ليصادف ساعة اإلجابة؛ ومن الدعاء يومها 

، واملراد ابلصالة انتظارها، (6)«إال أعطاه إايه (5)[ا  وهو قائم يصلي يسأل هللا تعاىل]شيئ
 .(7)وابلقيام املالزمة

أهنا ال : واملراد ،(8)كما رواه مسلم،  وأرجاها من جلوس اخلطيب إىل آخر الصالة 
 .(10)ألهنا حلظة لطيفة؛ (9)]له[ هنا مستغرقةإخترج عن هذا الوقت ال 

                                                                                       
قال األلباين  --(، من حديث أيب سعيد اخلدري 6090، رقم:3/362الكهف وغريها )

عن رواية الدارمي "رواها الدارمي بسند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني"، انظر: 
 (. 626، رقم:3/94الغليل )إرواء 

 من نسخة )ج(.  ( قوله: ))وأواله(( سقط1)
 (. 2/341(، وهناية احملتاج )1/503( انظر: مغين احملتاج )2)
من ( 854:، رقم1/380يف كتاب اجلمعة، ابب: فضل يوم اجلمعة ) رواه مسلم يف صحيحه (3)

 .--أيب هريرة  حديث

(، ومغين احملتاج 3/81(، والغرر البهية )4/469(، واجملموع )1/551( انظر: روضة الطالبني )4)
 (. 2/341(، وهناية احملتاج )1/504)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. .  (5)
، 1/247يف كتاب اجلمعة، ابب: الساعة اليت يف يوم اجلمعة ) رواه البخاري يف صحيحه( 6)

يف كتاب اجلمعة، ابب: يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة  يف صحيحهرواه مسلم (، و 935رقم:
 .--من حديث أيب هريرة  (،852:،رقم1/379)

 (. 2/342(، وهناية احملتاج )1/504( انظر: مغين احملتاج )7)
، 1/380يف كتاب اجلمعة، ابب: يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة ) رواه مسلم يف صحيحه( 8)

 --قال: مسعت رسول هللا  ،--يب بردة األشعري عن أبيه(، من حديث أ853رقم:
 «. تـُْقَضى الصالة أن هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل»يقول: 

 سقط من األصل.  (9)
(، ومغين 3/82(، والغرر البهية )4/469(، واجملموع )1/551( انظر: روضة الطالبني )10)
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قال يف اجملموع وحيتمل ، (1)«آخر ساعة بعد العصرب[2/297]لتمسوهاا»:وخرب 
 .انتهى (2) يف آخر كما هو املختار يف ليلة القدر يف وقت ويوما   قلة تكون يوما  تنأهنا م

، بل يف البلدة الواحدة، واعلم أن وقت اخلطبة َيتلف ابختالف أوقات البلدان 
، إىل آخر الصالة (3)كل أهل حمل من جلوس خطيبهفالظاهر أن ساعة اإلجابة يف حق  

فقد يصادفها أهل حمل وال يصادفها أهل حمل آخر ، وحيتمل أهنا مبهمة بعد الزوال
 .(4)متقدم عليه أو متأخر عنه

بل يفصل بينهما بنحو ؛ سن أن ال يصل صالة اجلمعة بصالة أخرى ولو سنتهاويُ  
 .(6)خلرب بذلك رواه مسلم؛ (5)حتول أو كالم

وال ، كره تشبيك األصابع والعبث حال الذهاب لصالة ولو غري جعة وانتظارهاويُ  
    ألنه كان منه؛ (1()7)م من ركعتني يف قصة ذي اليدينبعدما سلَّ  -- ينافيه تشبيكه

                                                                                       
 (. 2/342(، وهناية احملتاج )1/504احملتاج )

 (.233خترجيه )ص ( سبق1)
 (. 4/471( اجملموع )2)
 ( يف األصل: ))خطبته(( وهو تصحيف. 3)
 (. 2/342(، وهناية احملتاج )4/470( انظر: اجملموع )4)
(، وهناية احملتاج 1/506(، ومغين احملتاج )1/552(، وروضة الطالبني )2/316( انظر: العزيز )5)

(2/342 .) 
(، 883، رقم:1/390يف كتاب اجلمعة، ابب: الصالة بعد اجلمعة ) رواه مسلم يف صحيحه( 6)

أمرن بذلك أن ال  --من حديث السائب ابن أخت منر وفيه: ". . . فإن رسول هللا 
 نوصل صالة حىت نتكلم أو خنرج". 

، وهو الذي راجع --شهد النيب  ،رجل من بين ُسليمذو اليدين اخِلْرابق السلمي،  :( هو7)
روى  ،يف شأن الصالة عندما صلى هبم إحدى صالة العشي، فسلَّم من ركعتني --النيب 

ومل أقف على زمن  ،عنه عمران بن ُحصني وغريه، وعاش حىت روى عنه املتأخرين من التابعني
(، واالستيعاب 333، رقم:1/539) وفاته. انظر ترجته: معرفة الصحابة البن مندة

، 2/350(، واإلصابة )1560، رقم:2/162(، وأسد الغابة )724، رقم:2/475)
 (. 2487رقم:
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--/(2) (3)بعد الصالة يف اعتقاده. 
 
 
 
وكذا من استقبل وجوه الناس ، ابلقيام رَ مِ أو مبحل اإلمام أُ ، ومن جلس بطريق 

 .(4)واملكان ضيق
ابلشروع فيه بني يدي : أي، )أبذان خطبة(على من تلزمه اجلمعة  (م  ر  )وح  

 ٻ  ﴿:تعاىل أ[2/298] لقوله؛ (5)ببيع وحنوه عن السعي( ل  غ  )ش  ، اخلطيب

 .(6)اآلية، ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ 
من : أي، مما يشغل عن اجلمعة (7)وقيس ابلبيع حنوه من العقود والصنائع وغريمها 

خارج فال يبطل العقد كالصالة يف  (8)واحلرمة ألمر، جبامع التفويت، شأنه ذلك

                                                                                       
، 1/148)يف كتاب الصالة، ابب: تشبيك األصابع يف املسجد  رواه البخاري يف صحيحه( 1)

هو يف يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب: الس رواه مسلم يف صحيحهو (، 482رقم:
 (. 573رقم:، 1/258) الصالة والسجود له

 /أ من نسخة )ب(. 273( هناية ل2)
(، وهناية 1/506(، ومغين احملتاج )4/464(، واجملموع )1/553( انظر: روضة الطالبني )3)

 (. 2/342احملتاج )
اج (، وهناية احملت1/515(، ومغين احملتاج )1/553(، وروضة الطالبني )2/421( انظر: األم )4)

(2/243 .) 
(، وروضة الطالبني 2/316(، والعزيز )2/536(، والبيان)2/335( انظر: التهذيب )5)

(، 1/506(، ومغين احملتاج )1/391(، وبداية احملتاج )4/419(، واجملموع )1/552)
 (. 2/344وهناية احملتاج )

 . 9اآلية: من ( سورة اجلمعة، 6)
 ( يف نسخة )ب(: ))وغريها((. 7)
 سخة )ب(: ))ألنه((. ( يف ن8)
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 (2)كما مرَّ   --ألنه الذي كان يف عهده ؛ وتقييد األذان بذلك، (1)املغصوب
 .(3)فانصرف النداء يف اآلية إليه

ونص عليه  (5)قاله الشيخان (4)ولو تبايع اثنان أحدمها تلزمه اجلمعة فقط أمثا كما 
 .(6)وإعانة الثاين له عليه، الرتكاب األول النهي؛ --الشافعي

، أن اإلث خاص ابألول (7)ه معوكما لو لعب شافعي الشطرنج مع حنفي ونص 
 .(9)(8)حممول على إث التفويت، أما إث املعاونة فعلى الثاين

 (10)أو ما يقوته، أو سرتته، طهرهاالحتياج لشراء ماء ، واستثىن األذرعي وغريه 
 .(11)عند اضطراه

 .(15)(14)يكره (13)وكذا يف اجلامع لكنه، إليها (12)وله البيع وحنوه وهو سائر

                                 
(، ومغين احملتاج 4/419(، واجملموع )1/552(، وروضة الطالبني )2/316( انظر: العزيز )1)

 (. 2/344(، وهناية احملتاج )1/506)
 (.  259( انظر: )ص2)
 (. 2/344(، وهناية احملتاج )2/390( انظر: األم )3)
 ( قوله: ))كما(( سقط من نسخة )ج(. 4)
 (. 4/416(، واجملموع )1/552(، وروضة الطالبني )2/316( انظر: العزيز )5)
 (. 2/390( انظر: األم )6)
 ((.على)ج(و)د(: )))ب(ويف نسخة (7)
 .ألن فيه إعانة على معصية ابلنسبة العتقاد احلنفي (8)
 (. 2/344(، وهناية احملتاج )1/506( انظر: مغين احملتاج )9)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))يفوته((. 10)
(، وهناية احملتاج 1/506مغين احملتاج )و  (،2/170أسىن املطالب ) يف ه( انظر: النقل عن11)

(2/344 .) 
 ( يف نسخة )ب(: ))يبادر((. 12)
 تكرر يف األصل.  (( قوله: ))لكنه(13)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))مكروه((. 14)
 (. 2/344(، وهناية احملتاج )4/419(، واجملموع )2/335) ( انظر: التهذيب15)
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إذ ال  ؛فهل حيرم عليه ذلك أو ال، أو قريبا  منه، بباب املسجد (1)ولو كان منزله 
 .(2)كل حمتمل وكالمهم إىل األول أميل؟  يتشاغل كاحلاضر يف املسجد

قضية  ؟ بنحو البيع ب[2/299] وهل االشتغال ابلعبادة كالكتابة كاالشتغال 
 .(3)كالمهم نعم

 
 
 
 
لدخول وقت  ؛وقبل األذان السابقابلزوال( ) البيع وحنوه ملن مرَّ ( ه  ر  ك  و  )

ملا فيه ؛ حنو مكة مما يفحش فيه التأخري فال كراهة (5)لكن استثىن األسنوي، (4)الوجوب
ذلك من وقت  مَ رُ ذلك مبن مل يلزمه السعي حينئذ وإال حَ  (6)ابن الرفعةوقيد ، من الضرر

 .إىل هنا من زايدته "مَ رُ وحَ  :"وقوله، (7)وجوب السعي ولو قبل الوقت
 .(8)وال يكره تبايع من ال تلزمه مطلقا   
 

 

 

 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))ولو كان يف منزله((. 1)
 (. 2/344( انظر: هناية احملتاج )2)
 (. 2/344وهناية احملتاج ) (،23/410واملهمات ) (،4/419( انظر: اجملموع )3)
(، واجملموع 1/552) (، وروضة الطالبني2/536) (، والبيان2/335( انظر: التهذيب )4)

 (. 1/506(،  ومغين احملتاج )1/392وبداية احملتاج ) (،4/419)
 (.225كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص( انظر:  5)
 (.4/299انظر: كفاية النبيه ) (6)
 ( يف نسخة )ب(: تكرر هنا قوله: ))مبن مل يلزمه السعي((. 7)
 (. 4/419(، واجملموع )2/536(، والبيان )2/390( انظر: األم )8)
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 (1)/ابب( يف كيفية صالة اخلوف)  
ال حيتمل فيها عند غريه، ويتبعه بيان  (2)من حيث أنه حيتمل يف الصَّالة عنده ما 

 .(3)حكم اللباس
منها  --اختار الشافعي، (4)[ستة عشر نوعا  ]وقد جاءت يف األحاديث على 

 .)5(واع األربعة اآلتيةناأل
ٱ  ٻ ٻ  ﴿:آيتها وهي (8)نسخ (7)(6)ودعوى املزين 

 (1)مردود بتأخر، (11)هلا يوم اخلندق -(10)-لرتكه ؛ (9)﴾ٻٻ  

                                 
 /أ من نسخة )ج(. 167( هناية ل1) 
 يف نسخة )ب(: ))عندما((. ( 2) 
  (.301اقتدى ابلشافعي فقد ختم هذا الباب ببيان ماحيل وما ال حيل من اللباس. انظر )ص (3) 
 ( يف األصل: ))سنة عشر يوما ((. 4) 
 .(1/398وبداية احملتاج ) (،2/173(، وأسىن املطالب )4/315( انظر: اجملموع )5) 
املزين، ُوِلَد سنة مخس وسبعني ومائة، أخذ عن الشافعي،  إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل :( هو6) 

تبا  كثرية، منها: اجلامع الكبري والصغري، واملختصر، والرتغيب يف اد، صنَّف كُ عيم بن حَّ ونُ 
تويف مبصر سنة أربع وستني ، روى عنه ابن خزمية، والطحاوي، وخلق كثري ،العلم، وغريها

(، وطبقات الشافعية الكربى 97اء للشريازي )صومائتني. انظر ترمجته: طبقات الفقه
 (. 20(، وطبقات الشافعية البن هداية هللا )ص20، رقم:2/93)

  (.2/358انظر النقل عنه يف هناية احملتاج  )( 7) 
 يف نسخة )ب(: ))لنسخ((.  (8) 
 .102سورة: النساء، اآلية رقم: ( 9) 

 /ب من نسخة )ب(. 273( هناية ل10) 
يف كتاب  رواه مسلم يف صحيحهصالة اخلوف يوم اخلندق ُيستدل له مبا ل -- ( تركه11) 

 املساجد ومواضع الصَّالة، ابب: الدليل ملن قال الصَّالة الوسطى هي صالة العصر
يوم  --وفيه قال: قال رسول هللا  ،--(، من حديث علي627، رقم:1/283)

ُُثَّ  ،«مأل هللا بيوهتم وقبورهم انرا  شغلوان عن الصَّالة الوسطى صالة العصر، » األحزاب: 
  ها بني العشائني، بني املغرب والعشاء.صالَّ 
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 .(3)وهي نزلت سنة ست، (2)مخس: وقيل، ألنَّه سنة أربع؛ نزوهلا عنه
 .(6)ملالك خالفا  ، (5)(4)وز يف اضحرر أيرا  وجت 
قرية قرب : وهي، (7)رواها مسلم، بعسفان --اع صالة النيب و األن من :فاألول 
 ا.ألنَّ السيول تعسفه؛ يِِت بهمسُ  ،وبني مكة مرحلتني أ[2/300] بينها (8)خليص
لتسجد ؛ (و)العدا منَّ  )كافأ بعض(أبن ، ا كثرييننَّ كُ   )إذا(وإمنا جيوز هذا النَّوع  

ا مبا مينع رؤيتهم كما ومل يسترتوا عنَّ ، القبلةوكان العدو يف جهة ، طائفة وحترس أخرى
هم اإلمام صفَّ ، ابلقبلة: أي (ه  ل  ب   )ق  حال كونه  (أوه)فإن ر  :أفاده من زايدته بقوله

هام عبارته  يفإ ،يعين جبميعهم، (9)]مجيعا [ )هبم(وقرأ وركع واعتدل  ،)أحرم(ُُثَّ  ،نيصفَّ 
الفرقة )وحرست(  ،منهم (ة  ق  ر  ف  ب   )سجدُُثَّ ، (1)عودة للبعض غري مراد (10)كأصله

                                                                                       
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))بتأخري((. 1) 
 (. 1/515(، ومغين احملتاج )2/173(، وأسىن املطالب )2/319( انظر: العزيز )2) 
 (، وتفسري القرآن العظيم6/9(، والبداية والنهاية )1/180( انظر: أسباب النزول للواحدي )3) 

 (. 2/400) البن كثري
(، واجملموع 2/495(، والبيان )2/465(، واضحاوي الكبري )2/437( انظر: األم )4) 

 (. 1/515(، ومغين احملتاج )3/173(، وأسىن املطالب )3/362)
  (.2/302ووافق الشافعية اضحنابلة. انظر: املغين البن قدامة )( 5) 
وإمنا  ،مذهب اإلمام مالك جواز صالة اخلوف يف اضحرر وبه قال أصحابه( املشهور من 6) 

(، وعقد اجلواهر الثمينة 1/178خالف يف ذلك ابن املاجشون من املالكية، انظر: املدونة )
(، ومنح اجلليل شرح خمتصر خليل 2/260(، والذخرية يف فروع املالكية )1/238)
(1/454 .) 

، 1/375اب صالة املسافرين وقصرها، ابب: صالة اخلوف )يف كت رواه مسلم يف صحيحه( 7) 
 . -م-(، من حديث جابر بن عبدهللا 840رقم:

 كثري املاء والزرع، يقع مشال مكة املكرمة على مسافة  بني مكة واملدينة، هي: واد ُخَلْيص (8) 
 (.108)صوالسرية امل األثرية يف السنة ـعــاملو  (،2/387لدان )ــبـجم الـمع. انظر:م(ـــك100)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (9) 
 (. 193ص( انظر: اضحاوي الصغري )10) 
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اإلمام يف  )وتلحق( ،اضحارسة تسجد( ثُم )، مام من سجودهحىت يقوم اإل خرى(األ)
 .(4)م هبم مجيعا  ويتشهد ويسلِِ ، )3(يف الرَّكعة الثَّانية كذلك (2)ويفعل، قيامه

الثَّانية  والثاين يف، وعبارته كغريه صادقة أبن يسجد الصف األول يف الرَّكعة األوىل
وبعكس ، كل واحد بني رجلني  (5)أبن ينفذ؛ ل مكان اآلخرأو حتوَّ ، وكل منهما مبكانه

 .(7)كثرت أفعاهلم يف التحول ضرَّ   (6)نعم إذا، ذلك فهي أربع كيفيات
م الصف الثاين الذي حرس وهو أن يتقدَّ ، (8)واألفرل من ذلك ما ثبت يف مسلم 

؛ الذي سجد أوال   ب[2/301](9)ويتأخر األول، دليسج؛ يف الرَّكعة الثَّانية أوال  
وجرب ، مع اإلمام (11)هوهو األول بسجود (10)وذلك جلمعه بني تقدم األفرل؛ ليحرس

 .(12)الثاين بتحوله مكان األول

                                                                                       
 و)ج(. )ب(من  سقط دة للبعض غري مراد((هام عبارته كأصله عو ي))يعين جبميعهم فإ( قوله:1) 
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))يفعل ذلك ((. 2) 
 ( قوله: ))كذلك(( سقط من نسخة )ج(و)د(. 3) 
(، وروضة الطالبني 2/321(، والعزيز )2/499(، والبيان )1/201( انظر: املهذب )4) 

(، وإخالص الناوي 1/201(، والديباج يف توضيح املنهاج )4/365(، واجملموع )1/556)
 (. 1/515(، ومغين احملتاج )2/174(، وأسىن املطالب )1/266)

 ( يف نسخة )ب(: ))يقعد((. 5) 
 د(: ))إن((. ( يف نسخة )ب(و)ج(و)6) 
(، واجملموع 1/556(، وروضة الطالبني )2/323(، والعزيز )2/298) ( انظر: الوسيط7) 

 (. 1/516(، ومغين احملتاج )2/174(، وأسىن املطالب )4/365)
، 1/376يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب: صالة اخلوف ) رواه مسلم يف صحيحه( 8) 

 .--مة (، من حديث سهل بن أيب حث841رقم:
 ( قوله: )) األول(( سقط من نسخة )ج(و)د(. 9) 
 ( قوله: ))األفرل(( سقط من نسخة )ج(. 10) 
 ( يف نسخة )ب(: ))سجوده((، ويف نسخة )ج(و)د(: ))لسجوده((. 11) 
 .(1/556(، وروضة الطالبني )2/323(، والعزيز )2/298( انظر: الوسيط )12) 
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، ابملناوبة )1(بل لو حرس بعض كل صف، انُُثَّ حيرس صفَّ ، وله أن يرتبهم صفوفا   
ضحصول الغرض بكل ذلك مع قيام ؛ طائفة واحدة يف الركعتني جاز (2)أو حرس

 .(3)العذر
ا الثابتة يف اخلرب كما عُ ؛ لكن املناوبة أفرل   .(4)مما تقرر مَ لِ ألهنَّ
حدامها ألهل البغي إوز جتفال ، وشرط هذه الكيفية والكيفية الثَّالثة إابحة القتال 

ناط يخصة فال منهما فيه ختفيف جار جمرى الر  ألنَّ كال  ؛ إذا قاتلوا أهل العدل
 .(5)ابملعصية
وال ينايف ما تقرر من حرمة القتال على البغاة ما سيأيت من أن البغي ليس ابسم  

وميكن حل  ، (6)وإن كانوا عصاة كما سيأيت بسطه َُثَّ  ألنَّ معناه أنه ليس مفسقا  ، ذم
 (7)/ على من وجدتوكالمهم َُثَّ ، وجد فيه الشروط اآلتية َُثَّ تكالمهم هنا على من مل 

فمن مل توجد فيه الشروط  وأيرا   ،اجلائر )8(فيه، لكن ينافيه تصرحيهم حبرمة اخلروج على
 .(9)]اصطالحا [ ال يسمى ابغيا  

 أ[2/302](11)مكان من جند، (10)ببطن خنل --صالته  :النموع الثاينو  

                                 
 من نسخة )ب(.  ( قوله: ))كل صف (( سقط1) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))حرب((. 2) 
 .(1/556(، وروضة الطالبني )2/323(، والعزيز )1/276( انظر: احملرر )3) 
 (. 1/516(، ومغين احملتاج )2/174( انظر: أسىن املطالب )4) 
 (. 2/365(، والتهذيب )3/202( انظر: حبر املذهب )5) 
 أ من نسخة )د(.1/ل2انظر:  (6) 
  /أ من نسخة )ب(. 274( هناية ل7) 
 ( قوله: ))على(( سقط من نسخة )ب(. 8) 
 ( يف األصل: ))اصطالحهم((. 9) 
. وتعرف اليوم ابضحناكيةعلى طريق البصرة،  إىل جهة الشرق بطن خنل: قرية قريبة من املدينة (10)

 (.1/449انظر: معجم البلدان )
عال من األرض، واملراد هنا إقليم يف قلب اجلزيرة جند: العرب تطلق اسم جند على كل ما  (11) 

العربية، وهو يتصل ابضحجاز غراب ، وابليمن جنواب ، وإبقليم األحساء شرقا ، وببادية العرب 
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 ايرو  ال(إ)و وقد أشار إليها مع شروطها بقوله ، (2)الشيخان ا، رواه(1)أبرض غطفان
 أو فيها وبينهم وبينه حائل مع كثرتنا، أبن كان يف غري جهة القبلة؛ (3)قبلةالعدو 

إذ هذه شروط ؛ اإلمام نداب  ى( )صلم كهجومهم يف الصَّالة ؛  مكرهم (4)[وخوف، وقلتهم]
 .(5)للندب

 .(6)الشيخانوإال فهذه الكيفية جائزة يف غري اخلوف كما ذكره 
، أم أربعا  ، (8)/أم ثالث  ، الصَّالة ركعتني (7)سواء أكانت (ة  رم )م  من الفريقني  ()بكل    

 .(9)وتقع الصَّالة الثَّانية لإلمام انفلة، أبن تقف يف وجه العدو؛ وحترس األخرى
ليخرج من خالف أيب ؛ سن للمفرتض أن ال يقتدي ابملتنفلوقوهلم يُ  
 .(1)أو يف غري الصَّالة املعادة، يف األمنحمله ، (11)(10)حنيفة

                                                                                       
(، ومعجم املعامل 421مشاال . انظر: معجم األماكن الوارد ذكرها يف صحيح البخاري )ص

  .(312اجلغرافية )ص
نظر: املعامل ية، كانت منازهلم بنجد، مما يلي وادي القرى وجبل طيء. اَغطََفان: قبيلة عدانن (1) 

 ( 209ة والسرية )صاألثرية يف السن
، 2/1144يف كتاب املغازي، ابب: غزوة ذات الرِِقَاع ) رواه البخاري يف صحيحه( 2) 

يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب: صالة  رواه مسلم يف صحيحهو  ،(4136رقم:
 . -م-(، من حديث جابر بن عبدهللا 843، رقم:1/376اخلوف )

 .((يروا العدو قبلة مل أبنوإال ))يستقيم الكالم لو قال: ( 3) 
 ( يف األصل: ))وِقلَّة خوفهم((. 4) 
 (. 2/173(، وأسىن املطالب )1/556(، وروضة الطالبني )2/320( انظر: العزيز )5) 
 (. 4/353) (، واجملموع2/320( انظر: العزيز )6) 
 ( يف نسخة )ب(: ))كانت((. 7) 
 /ب من نسخة )د(. 159( هناية ل8) 
(، واجملموع 1/556(، وروضة الطالبني )2/321(، والعزيز )1/276( انظر: احملرر )9) 

 (. 2/173(، وأسىن املطالب )1/201(، والديباج يف توضيح املنهاج )4/353)
(، والبحر الرائق شرح  1/62اية شرح بداية املبتدي )(، واهلد1/623( انظر: بدائع الصنائع )10) 

 (. 1/324الدر املختار مع شرحه رد احملتار )و (، 1/631كنز الدقائق )
ال تصح صالة املفرتض خلف املتنفل وبه قال مالك، خالفا  ألحد. انظر: الذخرية يف ( 11) 
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فإن التغرير ؛ (3)] للجواز[على الشيخني بل هذه شروط اعرتاضا   (2)وقول األسنوي 
يرد أبن مفهوم كالمهما أهنا إذا ، أو فقد واحد منها ال جيوز، ابملسلمني عند فقدها

ن وجد تغرير وانتفاؤه صادق مع اضحرمة إ، الندب ىانتفت كلها أو واحد منها انتف
 .ذلك (6)ومع اإلابحة إن مل يوجد (5)/على االقتداء (4)وإجبار
 مكان من جند أبرض، (7)بذات الرِِقَاع -- صالته :الثالث النموع 

 .(8)رواها الشيخان، غطفان ب[2/303]
 .(9)حتملا تقرَّ  قَ رَ لفوا أبرجلهم اخلِ  --أن الصحابة  حَّ ملا صَ ؛ يِِت بذلكمسُ  

                                                                                       
 (2/166(، و املغين البن قدامة )2/243فروع املالكية )

 (. 1/156(، ومغين احملتاج )2/173أسىن املطالب )( انظر: 1) 
 (. 3/413( انظر: املهمات )2) 
 سقط من األصل.  (3) 
 ( يف نسخة )ب(: ))واختار((. 4) 
 /ب من نسخة )ج(. 167( هناية ل5) 
 ( يف نسخة )ج(: ))جيد((. 6) 
سنة أربع للهجرة، وموقعها حمصور بني وادي  --موضع به غزوة للنىب : ذات الرِِقَاع (7) 

معجم املعامل و  ،(2/625اضحناكية والشُّْقرة شرق املدينة املنورة. انظر: مراصد اإلطالع )
 .(128(، واملعامل األثرية يف السنة والسرية )ص317اجلغرافية )ص

، 2/1141يف كتاب املغازي، ابب: غزوة ذات الرِِقَاع ) رواه البخاري يف صحيحه( 8) 
يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب: صالة  رواه مسلم يف صحيحهو  ،(4129رقم:

 --من حديث صاحل بن خوات عمَّن َشِهَد رسول هللا  ،(842، رقم:1/376اخلوف )
ى ابليت معه ركعة، العدو، فصلَّ أن طائفة صفَّت معه وطائفة ُوَجاه "الرِِقَاع ، ولفظه:  يوم ذات

فسهم، ُُثَّ انصرفوا، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة األخرى؛ نُُثَّ ثبت قائما ، وأمتوا أل
 . "م هبمفسهم، ُُثَّ سلَّ نى هبم الرَّكعة اليت بقيت من صالته، ُُثَّ ثبت جالسا ، وأمتوا ألفصلَّ 

البخاري يف كتاب املغازي، ابب: غزوة ذات  ىرو ثبتت التَّسمية بذلك يف الصحيحني، فقد ( 9) 
غزوة ذات  :ابب ،مسلم يف كتاب اجلهاد والسري ىورو  ،(4128، رقم:2/1141الرِِقَاع )
، وفيه قال: "وُكنَّا --(، من حديث أيب موسى األشعري 1816، رقم:2/881الرِِقَاع )

 ميِِت غزوة ذات الرِِقَاع". نـَُلفُّ على أْرُجِلَنا اخِلَرَق، فسُ 
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 .(2)مكانهإل؛ (1)وقيل لغري ذلك من أمور عديدة ال مانع من اجتماعها 
للخروج من خالف اقتداء املفرتض ؛ )األوىل(إيثارها على بطن خنل هو )و( 
 .(3)ابملتنفل
يف  وَُثَّ ، ألنَّ الكالم هنا يف األفرلية؛ (4)ينافيه اجلواب عنه مبا مرَّ  وال 

 .(5)االستحباب
منهما  ()بكل   ى كصبح ومقصورة صلَّ ؛  كانت صالة القوم ركعتني  (6)]فإن[ 
وينحاز اإلمام ابألخرى إىل حيث ، قف إحدى الفرقتني يف وجه العدوتأبن ؛ )ركعة(

ى هبم ركعة فارقوه ابلنِِيَّة عند فإذا صلَّ ؛ فيفتتح هبم الصَّالة؛ يبلغهم سهام العدو (7)ال
ليستمر عليهم ؛ واألول أوىل، جودرفعه من الس أو عقب، (8)]الثَّانية[انتصابه لقيام 

 .(9)ُُثَّ ذهبوا إىل وجه العدو، وأمتوا ألنفسهم؛ هوضحكم اجلماعة حالة النَّ 
وللجميع ختفيف ، قلوهبم مبا هم فيه (10)/الشتغال؛ سن لإلمام ختفيف األوىلويُ 

                                 
فلفوا عليها  ؛بت من املشياختلفوا يف سبب االسم؛ فقيل: اسم شجرة، وقيل ألنَّ أقدامهم ثُقِ  (1) 

انظر: مراصد  .اخلرق، وقيل: اسم جبل فيه سواد وبياض وحرة، فكأهنا رقاع يف اجلبل
 .(128ثرية )ص(، واملعامل األ317معجم املعامل اجلغرافية )صو  ،(2/625اإلطالع )

  .(2/175(، وأسىن املطالب )4/351(، واجملموع )2/327( انظر: العزيز )2) 
  .(2/175) (، وأسىن املطالب3/363(، واجملموع )2/320( انظر: العزيز )3) 
 (.285انظر: )ص( 4)

 (. 1/517(، ومغين احملتاج )2/175( انظر: أسىن املطالب )5) 
 ( يف نسخة األصل: ))وإن((. 6) 
 ( قوله: ))ال(( سقط من نسخة )ب(. 7) 
 ( يف األصل: ))الثَّالثة((. 8) 
(، واجملموع 1/558(، وروضة الطالبني )2/324(، والعزيز )2/300( انظر: الوسيط )9) 

 (.2/175(، وأسىن املطالب )1/201(، والديباج يف توضيح املنهاج )4/353)
 /ب من نسخة )ب(. 274( هناية ل10) 
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 .(1)الثَّانية
 ويندب له ، ائم يف الثَّانيةـق امـاء اآلخرون واإلمـدو جـعـه الـئك إىل وجـفإذا ذهب أول

 شهد يقومون ويتمون الثَّانيةوحني جيلس للتَّ ، يها هبمفيصلِِ ؛ طول القراءة إىل ضحوقهم
 .(2)وهذه هي األفرل، م هبمليسلِِ ؛ فينتظرهم وهم مقتدون به حكما   أ[2/304]

ى وجاءت األخرى فصلَّ ، ولو مل يتم األولون بل ذهبوا ووقفوا جتاه العدو سكوت   
الفرقة إىل مكان صالهتم  (3)]تلك[وجاءت، م ذهبوا إىل وجه العدووحني سلَّ ، هبم ركعة

وإن كان فيه ، وجاءت تلك إىل مكاهنم وأمتوها جاز، فسهم وذهبوا إىل العدونوأمتوها أل
ألنَّ هذه الكيفية كانت ؛ مع عدم املعارض (4)لصحة اخلرب فيه؛ أفعال كثرية بال ضرورة

 .(6)يف يوم آخر (5)]كانت[ والكيفية األوىل، يف يوم
وكالمها ، جلمعا (7)الحتياجه ملعرفة التاريخ ]وتعذر[؛ ودعوى نسخ الثَّانية ابطلة 

 .(8)مفقود هنا

                                 
 (.2/175(، وأسىن املطالب )4/356(، واجملموع )1/560روضة الطالبني )( انظر: 1) 
(، والديباج يف 4/353(، واجملموع )1/559(، وروضة الطالبني )2/325( انظر: العزيز )2) 

 (. 1/517(، ومغين احملتاج )2/176(، وأسىن املطالب )1/201توضيح املنهاج )
 سقط من األصل.  (3) 
الرِِقَاع  زي، ابب: غزوة ذاتايف كتاب املغ رواه البخاري يف صحيحها ُيشري بذلك إىل م( 4) 

يف كتاب صالة املسافرين وقصرها،  رواه مسلم يف صحيحهو (، 4133، رقم:2/1143)
ولفظه عند مسلم  ،-م–(، من حديث ابن عمر 839، رقم:1/376ابب: صالة اخلوف )

الطائفتني ركعة، والطائفة األخرى صالة اخلوف إبحدى  --ى رسول هللاقال: "صلَّ 
ُُثَّ  ،مواجهة العدو، ُث انصرفوا وقاموا يف مقام أصحاهبم مقبلني على العدو، وجاء أولئك

 ، ُُثَّ قرى هؤالء ركعة، وهؤالء ركعة". --ركعة، ُُثَّ سلَّم النيب  --ى هبم النيب صلَّ 
  زايدة نسخة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.))كانت ((  :( قوله5) 
(، واجملموع 1/559(، وروضة الطالبني )2/325(، والعزيز )2/301انظر: الوسيط ) (6) 

 (. 1/517(، ومغين احملتاج )2/176(، وأسىن املطالب )4/353)
 .))تعبري(( :( يف األصل7) 
 (. 1/517(، ومغين احملتاج )2/176(، وأسىن املطالب )1/559( انظر: روضة الطالبني )8) 
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أنه مل : وهو (3))2(ح به البلقيينإىل اعرتاض على الثَّانية صرَّ  (1)لكن أشار يف اجملموع
 كانت ومن َُثَّ ، جاءت إىل مكاهنا ُُثَّ أمتت صالهتا قتنييرو أحد فيها أن فرقة من الفر 

 .(4)األوىل هي املختارة كما مرَّ 
أو ، ه كما يشري إليه كالمه أن يكون العدو يف غري القبلةيوشرط هذا النَّوع بكيفيت 

 .(5)فيها وال يرونه
؛ هيتحىت الثالث بكيفي، ةنَّ واع الثالثة من حيث اجلماعة واحتاد اإلمام سُ نوهذه األ 

وختتص ، العدو ب[2/305] ليحصل لكل طائفة حظ من اجلماعة والوقوف قبالة
 .(7)والثَّانية بفريلة السالم مع اإلمام، تكبرية اإلحرام (6)]إدراك[ األوىل بفريلة

ألنَّه تعاىل ؛ ية واليت يف وجه العدو أقل من ثالثةكره يف الثالث كون الفرقة املصلِِ ويُ  
 .(1)(8)والطائفةذكرهم بلفظ اجلمع 

                                 
 (. 4/354( اجملموع )1) 
ُوِلَد سنة  ،ُنَصري بن صاحل البلقيين املصريبن ن سراج الدين أبو حفص، عمر بن َرْسال :( هو2) 

أربع وعشرين وسبعمائة، فحفظ القرآن والشاطبية واحملرر وغري ذلك، ودرس الفقه على 
الزَّركشي، وابن الشيخ جنم الدين األسواين، وتقي الدين السبكي، وأخذ عنه بدر الدين 

له مصنَّفات منها: التدريب يف الفقه، وحماسن االصطالح، وغريمها، تويف  ،العماد، وغريمها
، 2/275الشافعية البن قاضي شيبة )الفقهاء سنة مخسني ومثامنائة. انظر ترمجته: طبقات 

 (. 254، رقم:1/506(، والبدر الطالع )286، رقم:6/85(، والروء الالمع )737رقم:
 (. 2/176( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3) 
 (. 1/517(، ومغين احملتاج )2/176(، وأسىن املطالب )2/325( انظر: العزيز )4) 
 (. 2/176(، وأسىن املطالب )1/559(، وروضة الطالبني )2/326( انظر: العزيز )5) 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (6) 
 (. 2/176(، وأسىن املطالب )4/354موع )(، واجمل2/326( انظر: العزيز )7) 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ُيشري إىل قوله تعاىل:( 8) 

 .﴾پ  پ  پ   پ  
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 .(2)واحد وإن كان أقلها لغة وشرعا  ، فأقل الطائفة هنا ثالثة، وأقل اجلمع ثالثة
 .(3)وقرية كالم الروضة أن الكراهة ال أتيت يف النَّوعني األولني 
وأبن نص ، لشمول الدليل هلا؛ واعرتض أبن الوجه التسوية بني الثالث 

أنه  (6)وإن ادعى يف الروضة، (5)ظاهر يف ذلك كما يدل عليه كالم اجملموع (4)املختصر
 .التقييد ابلنَّوع الثالث (7)عين

من كيفية فعل الصبح واملقصورة يف النَّوع األول والثالث هو كما يفعل  رَ كِ وما ُذ  
 (9)/كصالة عسفان  خلوف فإنه جيوز فعلها حينئذ؛ طة األبنيةخِ يت يف لِِ صُ  (8))جبمعة(

إذ ال تقام مجعة بعد ؛ (10)ملا يومهه كالم اضحاوي خالفا  ، ال كبطن خنل، وكذات الرِِقَاع
 .(11)أخرى
)إن فعل كذات الِرِقَاع يلكن إمنا ، أن إقامتها هنا كإقامتها يف األمن (12)/مَ لِ فعُ  

 أبن يكون يف كل فرقة أربعون، اجلمعة)مبن تنعقد به(  الفرقتنيمن  (خطب لكل   
أو ، قهمفرِِ يُُثَّ  (13)]جبميعهم[أبن خيطب ، وقد مسع اخلطبة، ممن تنعقد به أ[2/306]

                                                                                       
 (. 2/180(، وأسىن املطالب )3/363(، اجملموع )2/492(، والبيان )2/456( انظر: األم )1) 
 املصادر السابقة. (، و 2/380(، واملصباح املنري )9/226لسان العرب ) :( انظر2) 
 (. 1/566( روضة الطالبني )3) 
 (. 46( خمتصر املزين )ص4) 
 (. 4/363( اجملموع )5) 
 (. 1/566( روضة الطالبني )6) 
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))عني((. 7) 
 (، ))كجمعة((. 108( يف منت اإلرشاد )ص8) 
 /أ من نسخة )ب(. 275( هناية ل9) 
 (. 193( اضحاوي الصغري )ص10) 
(، وإخالص 3/363(، واجملموع )1/563(، وروضة الطالبني )2/334( انظر: العزيز )11) 

 (. 1/518(، ومغين احملتاج )2/178(، وأسىن املطالب )1/267الناوي )
 /أ من نسخة )د(. 160( هناية ل12) 
 ( يف األصل: ))جلمعهم((، يف نسخة )ب(: ))جبمعهم((. 13) 
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 .(2)أربعني فأكثر (1)خيطب بطائفة وجيعل منها مع كل من الفرقتني
أو حدث نقص فيهم يف الرَّكعة األوىل مل تنعقد يف ، فإن نقصت األربعون السامعون

 .(4)الثَّانية (3)]اضحالة[يف وبطلت، اضحالة األوىل
)ال  من صالة اإلمام )يف الرمكعة الثمانية(عنهم قبل اقتدائهم أو بعده  قص()والنم  
 .(6()5)فيما سبق من انعقاد اجلمعة وحصوهلا لإلمام وللفرقة األوىليضر( 
للحاجة مع سبق  )أبربعني(يت لِِ واضحال أن الرَّكعة األوىل صُ : أي (ةل)وأوم  

، كاملسبوقني؛  (8)/(7)ح به مجع متقدمونفتتمها الفرقة الثَّانية مجعة كما صرَّ  ؛انعقادها
لو جاز نقص الثَّانية عن األربعني مل يبق الشرتاط مساع  (10)رد قول الشارحيُ  )9(وبه

 االكتفاء أبربعني فقط مسعوا (11)مع أنه يتصور، اخلطبة من أربعني من كل فرقة معىن
أو انفروا يف الثَّانية بعد إحرام الفرقة  ،(13)]مجيعا [وا يف الركعتني إذا صلَّ  (12)]اخلطبة[

                                 
 الفريقني((. ( يف نسخة )ج(و)د(: ))1) 
 ( انظر: املصادر السابقة. 2) 
 سقط من األصل.  (3) 
(، وأسىن املطالب 3/363(، واجملموع )1/563(، وروضة الطالبني )2/334( انظر: العزيز )4) 

(2/178 .) 
( قوله: ))فيما سبق من انعقاد اجلمعة وحصوهلا لإلمام وللفرقة األوىل(( سقط من نسخة )ب( 5) 

 و)ج(و)د(. 
(، ومغين 2/178(، وأسىن املطالب )1/267(، وإخالص الناوي )2/335( انظر: العزيز )6) 

 (. 1/518احملتاج )
 (. 2/335( نقله الرافعي عن الشيخ أيب حامد، انظر: العزيز )7) 
 /أ من نسخة )ج(. 168( هناية ل8) 
 ( قوله: ))وبه(( سقط من نسخة )ب(. 9) 
 أ(. 180/ل1) ( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري10) 
 ( قوله: )) من كل فرقة معىن مع أنه يتصور(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 11) 
 .( يف األصل: ))اجلمعة((12) 
 .( يف األصل: ))مجعا ((13) 
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 .الثَّانية انتهى
السَّماع فاشرتطنا فيها ؛ الثَّانية تشبه ابتداء إقامة مجعة (1)ه أن صالة اإلمامووجه ردِِ 

إذا انعقدت اجلمعة صارت تبعة لألوىل ب[2/307] ُُثَّ ، (2)]عند اخلطبة[ والعدد
قوهلم  ومما يرده أيرا  ، (3)ماعوال ميكن نقص السَّ  ،بعيةقص من العدد مراعاة للتَّ فاغتفر النَّ 

، للحاجة إىل ذلك كما تقرر؛ راض فيها يف غري اخلوففنأييت هنا خالف اال (4)ال
يف  جيوز نظري ذلك مطلقا   (5)وقرية ما تقرر أنه ال، والرتقاب اإلمام جميء الثَّانية

 .(6)األمن
فجاء  ؛ُُثَّ فارقوه وأمتوا ،وا معه ركعةربعني وصلَّ أبأنه لو أحرم  مع أن قياس ما مرَّ  

ا كان اجلواز مَّ ـلكن ل، (8)واقتدوا به أنه ال يرر حدوث نقصهم (7)أربعون مسعوا اخلطبة
 .(10()9) تعرضوا له هنا لذلكللحاجة خبالفه َُثَّ ؛ هنا أعم وأوىل

 .(12()11)دته يف نسخة معتمدة كالذي قبلهأبربعني من زاي ةلوقوله وأوَّ  
وتفويت ، عليهم ةألنَّ اجلمعة واجب؛ أنه جيب انتظار الثَّانية (1)وحبث الزَّركشي 

                                 
 ( قوله: ))اإلمام(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 1) 
 سقط من األصل.  (2) 
 (.2/364انظر: هناية احملتاج )( 3) 
 )د(: ))وال((. ( يف نسخة )ب(و)ج(و4) 
 ( قوله: ))ال(( سقط من نسخة )ب(. 5) 
 (. 2/178( انظر: أسىن املطالب )6) 
 ( قوله: ))مسعوا اخلطبة(( سقط من نسخة )ب(. 7) 
 ( يف نسخة )ب(: ))بعرهم((. 8) 
 ( يف نسخة )ج(: ))كذلك((. 9) 
 (. 188: )صانظر( 10) 
 ( قوله: ))كالذي قبله(( سقط من نسخة )ب(. 11) 
( قوله: ))وأوَّلة أبربعني(( زايدة ليست يف منت اإلرشاد املطبوع، وهي مثبتة يف بقية شروح 12) 

(، وفتح اجلواد 2/1294اإلسعاد )و أ(، 180/ل1اإلرشاد، انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )
(1/318 .) 
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وإمنا مل يلزمه انتظار داخل أحس به يف ، فكذا على غريه؛ الواجب ال جيوز على نفسه
مل يكن يف نفع  (3)وألنَّه، (2)]الواجب[ ألنَّه مقصر بتأخريه؛ ركوع الثَّانية يف األمن

 .(4)املصلني؛ كالفرقة الثَّانية هنا
م منفردون؛ األوىل يف الثَّانية (5)/وجتهر الطائفة  م ؛ الثَّانية (7)ال الثَّانية يف (6)ألهنَّ ألهنَّ

 .(9)وأييت ذلك يف كل صالة جهرية أ[2/308]،(8)مقتدون
 إال على من مل يصلِِ ب جتى هبم الظهر لتعذر اجلمعة فأمكنته مل ولو صلَّ  
 .(10)معهم

 .(12)ليخرج من اخلالف؛ (11)قدم غريهيلكن ، كره إعادهتاوال يُ  
، أو أرادوا إمتامها، وا الظهر يف اضحرركأن صلَّ ؛  لو مل تكن الصَّالة ثنائية)و( 

من جعلهم أربع  (ىل  و  )ركعتني يف رابعية أ  منهما  ()بكل   فصالته بعد تفريقهم فرقتني 
 .(13)وألنَّ الزايدة على انتظارين خالف املنقول، فيه للخالف؛ فرق

                                                                                       
 (. 2/179( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1) 
 زايدة من نسخة )ب(.  (2) 
 ة )ج(: ))وأنه((. ( يف نسخ3) 
 (. 2/179(، وأسىن املطالب )2/320وي الكبري )ا( انظر: اضح4) 
 /أ من نسخة )ب(. 275( هناية ل5) 
 (يف نسخة )ب(و)ج(: ))مقتدون((. 6) 
 ( يف نسخة )د(: ))من((. 7) 
م مقتدون(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 8)   ( قوله: ))ال الثَّانية يف الثَّانية ألهنَّ
 (. 1/518(، ومغين احملتاج )2/179( انظر: أسىن املطالب )9) 
 (. 2/179(، وأسىن املطالب )3/188( انظر: حبر املذهب )10) 
  املصادر السابقة.( انظر: 11) 
 ( أي اخلالف يف صالة املفرتض خلف املتنفل املتقدمة قريبا . 12) 
(، وأسىن 3/360وع )(، واجملم1/561(، وروضة الطالبني )2/331( انظر: العزيز )13) 

 (. 1/519(، ومغين احملتاج )2/177املطالب )
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  (2)ملا يف اضحاوي خالفا   (1)كما يف اجملموع،  فهو جائز ولو بال حاجة وعلى األصحِِ  
 .(3)كاحملرر
أو بعد انتصابه ، جودُُثَّ فارقته عقب الرفع من الس ،ى ابألوىل ركعةوإذا فعله صلَّ  

وانتظر الثَّالثة يف قيام الثَّالثة وهو ، ى هبا ركعةالثَّانية وصلَّ وجاءت ، توأمتَّ ، (4)وهو أوىل
فينتظرها يف ، ابعةويفعل كما فعل يف األولتني إىل الرَّ ، أو يف التَّشهد األول (5)أفرل

 .(6)م هباسلِِ التَّشهد األخري ويُ 
 .(7)الفرقتنيسوية بني لورود الشرع ابلتَّ ؛ ي بفرقة ركعة وأبخرى ثالث  كره أن يصلِِ ويُ  
ا ؛ خبالف األوىل تظار يف غري حملهنللمخالفة ابال؛ ويسجد مع الثَّانية للسهو  ألهنَّ

 .(8)املقتري للسجود ب[2/309] ظارنتفارقته قبل اال
قهم أربع فرق سجد هو وغري الفرقة األوىل أنه إذا فرَّ  (9)وأخذ منه صاحب الشَّامل 

 .للمخالفة مبا ذكر؛ للسهو أيرا  
ظار على املنقول  نتلئال يزيد اال؛ قهما فرقتني وهو األوىلفيها إذا فرَّ : أي مبغرب(و ) 

[ كما يهما بفرقة فإذا أبن يصلِِ ، األولتني (2)بركعتيهما: (1)أي بدأ هبما()، (10)]مرَّ

                                 
 (. 3/360( اجملموع )1) 
 (. 2/466( اضحاوي الكبري )2) 
 (. 1/278( احملرر )3) 
جود أو بعد انتصابه وهو أوىل(( سقط من نسخة )ب( : ))ُث فارقته عقب الرفع من الس( قوله4) 

 و)ج(. 
 ( يف نسخة )ب(: ))أفرل من((. 5) 
(، وروضة الطالبني 2/331(، والعزيز )2/304(، والوسيط )1/201( انظر: املهذب )6) 

 (. 1/519(، ومغين احملتاج )2/178(، وأسىن املطالب )1/561)
(، وأسىن 3/362(، واجملموع )1/563(، وروضة الطالبني )2/465( انظر: اضحاوي الكبري )7) 

 (. 2/178املطالب )
  .(3/362(، واجملموع )1/563(، وروضة الطالبني )2/465الكبري )اضحاوي  :( انظر8) 
 (. 476بتحقيق الطالب: فهد املخلفي )ص يف فروع الشافعية، ( انظر: الشَّامل9) 
 سقط من األصل.  (10) 
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؛ ي ابألخرى ركعةويصلِِ ، فسهمنأل وا()وأتم ة ابلتَّشهد األول فارقوه ابلنيمعه  (3)[واتأ]
 (5)بل املكروه كما يف األم ؛وألنَّ يف عكسه املفرول، (4)فريلابقة أحق ابلتَّ ألنَّ السَّ 

 .خفيف، والالئق ابضحال التَّ زائدا   (6)تكليف الثَّانية تشهدا  
 .(8)نظري ما أييت، (7)ي بكل فرقة ركعةوله أن يصلِِ  
)يف قيام  (9)/يف كل من الرابعية والثالثية)األخرى( الفرقة  اإلمام نداب   )وانتظر( 

، ألنَّ القيام حمل التطويل خبالفه؛ ال يف التَّشهد األول، فتحرم خلفه لتجيء؛ الثمالثة(
 .(11)فكذا هنا ينتظر قائما   (10)وألنَّه يف الثنائية

 .(12)م هباليسلِِ ؛ لحقه يف التَّشهدتتم و تإذا قامت ل آخر صالته() يف)و( 
أو ، للفرقة الثَّانية( )منتظرا  يف اجللوس حال كونه  د(وتشهم ) يف القيام ()وقرأ 

، أو أييت بغري قراءة وتشهد، فإما أن يسكت ؛ألنَّه لو مل يقرأ ومل يتشهد؛ لغريها فيما مرَّ 
له  بَ دِ نُ  (13)/فإذا جاءوا؛ فيقرأ الفاحتة وسورة طويلة أ[2/310] ،ةوكل خالف السن

                                                                                       
 ( قوله: ))أي(( سقط من نسخة )ب(. 1) 
 ( يف نسخة )د(: ))بركعتهما((. 2) 
  ( يف األصل: ))أبوا(( وهو تصحيف.3) 
(، 2/329(، والعزيز )2/303(، والوسيط )1/200(، واملهذب )124( انظر: اللباب )ص4) 

 .(1/268(، وإخالص الناوي )3/359(، واجملموع )1/561وروضة الطالبني )
 (. 2/442( األم )5) 
 ( يف نسخة )ب(: ))الثَّانية بسهو((. 6) 
 (. 1/518(، ومغين احملتاج )2/177( انظر: أسىن املطالب )7) 
 (.296انظر: )ص( 8) 
 /ب من نسخة )د(. 160( هناية ل9) 
 ( يف نسخة )ب(و)د(: ))الثَّانية((. 10) 
 (.2/177(، وأسىن املطالب )3/359(، واجملموع )2/330( انظر: العزيز )11) 
 (. 3/359( انظر: اجملموع )12) 
 /أ من نسخة )ب(. 276( هناية ل13) 



 كيفية صالة اخلوفيف   ابب                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد          
 
296 

 .(2)يف أيهما (1)هتما[ء]قرا هلمليحصل ؛ قراءة قدر الفاحتة وقدر سورة قصرية
 .(3)أدركوا الرَّكعة كاملسبوق، كوعفإن مل ينتظرهم وأدركوه يف الر ، ويركع هبم 
ى الكيفية املختارة من النَّوع الثالث يف األمن مل تصح صالة الثَّانية إال إن ولو صلَّ  
يف القدوة  (5)بركعة وهينفرادها ال؛ خبالف ما إذا مل تفارقه كذلك، عند قيامها (4)/فارقته

 .(6)وال خوف
 .(7)يف الكيفية األخرى وال تصح يف األمن صالة املأمومني مجيعا   
لوجود ؛ (9)]الثَّانية[ الرَّكعة (8)ويتحمل اإلمام يف املختارة سهو غري الفرقة األوىل يف 

 .(10)قطاع قدوهتا ابملفارقةنال؛ خبالف األوىل فيما ذكر، القدوة ولو حكما  
 .(11)فيسجدون آخر صالهتم وإن مل يسجد؛ وسهوه يف األوىل يلحق الكل 

م فارقوه قبل سهوه؛ ويف الثَّانية ال يلحق األولني  .(12)خبالف اآلخرين، ألهنَّ
أو  ،قهم ثالث  أو فرَّ  ،ى هبم الكيفية األخرىمن ذلك حكم ما لو صلَّ  مَ هِ وفُ  

                                 
 سقط من األصل.  (1) 
 .(4/3569(، واجملموع )1/560(، وروضة الطالبني )2/329العزيز )( انظر: 2) 
 (. 2/177(، وأسىن املطالب )2/329( انظر: العزيز )3) 
 /ب من نسخة )ج(. 168( هناية ل4) 
 ( يف نسخة )ج(: ))وهو((. 5) 
 (. 2/177(، وأسىن املطالب )4/375(، واجملموع )1/561( انظر: روضة الطالبني )6) 
(، وأسىن املطالب 4/375(، واجملموع )1/561(، وروضة الطالبني )2/328العزيز ) ( انظر:7) 

(2/177 .) 
 ( يف نسخة )ب(: ))من((. 8) 
 سقط من األصل.  (9) 
(، وأسىن 4/356(، واجملموع )1/564(، وروضة الطالبني )2/338( انظر: العزيز )10) 

 (. 1/519(، ومغين احملتاج )2/179املطالب )
 املصادر السابقة.  :( انظر11) 
 املصادر السابقة.  :( انظر12) 
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 .(1)أربعا  
 حلوا نداب  : أي، اخلوف على أي كيفية مما مرَّ املصلون صالة : أي وا(حُ لم س  ت  )و   

الح  ب[2/311] أو وضعوه بني أيديهم ابلشرط، المينع صحة الصَّالة (2)الذي السِِ
، (5)وإن مال إليه األسنوي، من تعني اضحمل (4)ملا يومهه كالم أصله خالفا  ، (3)اآليت

 حاشيته.وضع الرمح يف وسط الصف و ستوى واحتج أبنه لو كفى الوضع ال
 .(6)حوا أبن األول مكروه أو حرام دون الثاينوقد صرَّ  
اخلروج عن ، على أن الكالم يف مقامني، ويرد أبن الكالم يف وضع ال إيذاء فيه 

وعدم اإليذاء وإمنا حيصل ، هَ رِ وإن كُ  عهدة الواجب وحيصل أبي وضع كان بشرطه اآليت
ورمح وقوس  (8)كسيف  (7)الحيف حنو الرمح بوضعه يف حاشية الصف والسِِ 

 .(10()9)اب  شَّ ونُ 
 هَ رِ  كُ ومن َُثَّ  ،(12()11)]كاجلُْعَبِة[يشغل عن الصَّالة  لكونه ثقيال  ؛ ترس أو درعال  

                                 
 (. 2/179( انظر: أسىن املطالب )1) 
 ( قوله: ))الذي(( سقط من نسخة )ب(. 2) 
 .(1/565(، وروضة الطالبني )2/506(، والبيان )2/468( انظر: اضحاوي الكبري )3) 
 (. 193اضحاوي الصغري )صانظر: ( 4) 
  (.3/417( انظر: املهمات )5) 
 (. 1/520( انظر: مغين احملتاج )6) 
 قوله: ))يف حاشية الصف والسالح(( سقط من نسخة )ج(.  (7) 
 ( يف نسخة )ب(: ))هي كسيف((. 8) 
 (. 1/757(، ولسان العرب )1/224انظر: الصحاح ) هاُم، والواحدة ُنشَّابة.السِِ  شَّاُب:النُّ  (9) 
(، ومغين 2/180(، وأسىن املطالب )2/336(، والعزيز )2/468( انظر: اضحاوي الكبري )10) 

 (. 1/520احملتاج )
 .( يف األصل: ))كجمعته((11) 
ُجْعَبة َوِهَي ِكَنانَُة النُّشَّاِب، الـَوِمْنُه  ،ْمعُ اجلَباُء َأْصٌل َواِحٌد، ُهَو الَعنْيُ وَ اليُم وَ اجلَجَعَب : جلُْعَبةُ ا (12) 

، َوَجَعَباٌت أَْيرجلِغاَلفُه، وا أي ِمْثُل: َسَجَدات. انظر:  ا  ْمُع ِجَعاب، ِمْثُل: َكْلَبة  وَِكاَلب 
 (. 1/102(، واملصباح املنري )1/267(، ولسان العرب )1/462مقاييس اللغة )
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 .(1)حله
ڀ   ﴿:وحلوا قوله تعاىلا ، احتياط ؛ترك حل األول ملن ال عذر له (2)كرهويُ  

 (6)أو ،حله (5))وجب( من َُثَّ )و(ألنَّ الغالب السالمة ؛ (4)لندباعلى  (3)﴾ڀ
من حنو هالك يعرض  خلوف()؛ كسهولته وهو حممول؛  وضعه بني يديه إن سهل تناوله

إذ لو مل جيب لكان ذلك ، ك أم استوى اخلطرانزاد خطر الرتَّ أسواء ، (7)لو تركه له ظاهرا  
 وهو حمتمل حيث ،وقريته أن العدو لو كانوا مسلمني مل جيب حله، للكفار استسالما  

 .(8)مل يكن القتال واجبا   أ[2/312]
يف شدَّة اخلوف  (10)الوجوب كما قد يؤخذ من كالمه اآليت (9)وال فرق يف حالة 

 ،بني املانع من صحة الصَّالة كاملتنجس (13)وغريه (12)احملب الطربي (11)/حوبه صرَّ 
أمكن  لكن يتعني الوضع يف املانع من ذلك إن، وغريه اجلبهةاملانعة مباشرة  (14)والبيرة

                                 
(، ومغين 2/180(، وأسىن املطالب )2/508(، والبيان )2/468( انظر: اضحاوي الكبري )1) 

 (. 1/520) احملتاج
 ( قوله: ))حله ويكره(( سقط من نسخة )ب(. 2) 
 . 102ية رقم:اآل( سورة النساء، 3) 
 (. 1/520(، ومغين احملتاج )1/180(، وأسىن املطالب )4/367( انظر: اجملموع )4) 
 ( قوله: ))وجب (( طمس من نسخة )د(. 5) 
 ( قوله: ))حله أو(( سقط من نسخة )ب(. 6) 
 .(2/180(، وأسىن املطالب )1/565(، وروضة الطالبني )2/336العزيز )( انظر: 7) 
 (. 2/367( انظر: هناية احملناج )8) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))حال((. 9) 
 (.299انظر: )ص( 10)

 /ب من نسخة )ب(. 276( هناية ل11) 
 (. 2/367( انظر النقل عنه يف هناية احملناج )12) 
 .(2/180(، وأسىن املطالب )4/368(، واجملموع )2/336)( انظر: العزيز 13) 
اَلح، مسَُِِيت (14) وابْتاَض الرَُّجُل: لَِبَس البَـْيرَة،  ،ا َعَلى َشْكِل بـَْيرة النـََّعامِ ِبَذِلَك أَلهنَّ  البَـْيرُة: السِِ

 (7/125(، ولسان العرب )43يـَْعيِن اخلُوذَة. انظر: خمتار الصحاح )ص



 كيفية صالة اخلوفيف   ابب                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد          
 
299 

جود م لو نزع البيرة املانعة من السن خاف أن يصيب رأسه سهأوإال ك، االتقاء به معه
 .(1)فال يرتك حله

، (4)ألنَّ الوجوب ألمر خارج؛ (3)اضحمل الواجب عليه (2)وال تبطل صالته برتكه 
 .من زايدته (5)]به[ صريحوالتَّ 

وإال حرم كما قاله ، كرمح بوسطهم إن خيف األذى؛  حل سالح يؤذي (6)كرهويُ  
 .(7)مجع

عليه أو  أو صائل  ، صالة شدَّة اخلوف فإن التحم القتال ولو مع ابغ   النموع الرابع:
لو ولوا أو  د اخلوف ومل أيمنوا أن يدركوهمأو اشتَّ ، ومل يتمكنوا من تركه، على غريه

وقت ون كيف أمكن إن ضاق بل يصلُّ ؛ انقسموا مل يبح هلم إخراج صالة عن وقتها
 .(9)كما أييت،  (8)الصَّالة
ألجلها وإن مل يلتحم : أي خوف( ة  دم ش  )ل  مريد الصَّالة  (ر  ذ  )عُ  من َُثَّ )و( 
 )هبرب(وإمنا كانت ، اخلوف من قتال شدة ب[2/313] كنتمل  )ولو(بل ؛ (10)القتال

 مل جيد معدال   (11)]أو سبع[ سيل() حنو )من(هرب   (ك)؛ (لم )إن ح  فيه أو بسببه : أي

                                 
 (. 2/367تاج )( انظر: هناية احمل1) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))برتك((. 2) 
 ((. الواجب عليه علىبرتكه اضحمل  : ))يف األصل( 3) 
(، 2/180(، وأسىن املطالب )4/368(، واجملموع )1/566( انظر: روضة الطالبني )4) 

 (. 2/367) هناية احملناجو (، 1/520(، ومغين احملتاج )1/203والديباج يف توضيح املنهاج )
 .( يف األصل: ))له((5) 
 ( يف نسخة )د(: ))وكره((. 6) 
 .(2/180(، وأسىن املطالب )4/368(، واجملموع )1/565( انظر: روضة الطالبني )7) 
وعجالة احملتاج (، 4/370(، واجملموع )1/566(، وروضة الطالبني )2/338( انظر: العزيز )8) 

 (. 1/520غين احملتاج )(، وم2/181وأسىن املطالب )(، 1/382)
 (. 298( انظر: )ص9) 
 (: ))قتال((. د( يف نسخة )ب(و)ج(و)10) 
 سقط من األصل.  (11) 



 كيفية صالة اخلوفيف   ابب                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد          
 
300 

يف دعوى إعساره  (2)/أو من غرمي ال يصدقه، عفأو من عدو زاد على الرِِ ، (1)]عنه[
أو من مقتص رجى هبربه منه ، أو حرميه، أو ماله، أو من قاصد نفسه، وال بينة معه

 )يف ركوب(ي ففي كل من هذه الصور يعذر املصلِِ ، سكون غربه حىت يعفو عنه

 .(4)﴾ڀ  ڀ ﴿ :تعاىل قال هللا، (3)األثناء احتاج إليه ابتداء أو يف
 .(6)فيقري؛ كأن ركب يف األثناء احتياطا  ؛  إليه (5)أما إذا مل حيتج 
، (7)وإال استأنف، وبىن إن مل يستدبر القبلة وجواب   وهو راكب نزل فورا   نَ مِ ولو أَ  

فنزول   وأيرا  ، كوب غالبا  من الر  ألنَّ النزول أقل عمال  ؛ وبكوإمنا بىن يف النزول دون الر 
يف األوىل فعل  (8)وألنَّه، وإن كان أثقل من ركوب آخر، كل فارس أخف من ركوبه

 .(11)عليه ا  عنه ويف الثَّانية فعل واجب (10()9)/يستغىن

                                 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (1) 
 /أ من نسخة )د(. 161( هناية ل2) 
وعجالة احملتاج (، 4/372(، واجملموع )1/570(، وروضة الطالبني )2/341( انظر: العزيز )3) 

 (. 1/521(، ومغين احملتاج )2/185وأسىن املطالب )(، 1/383)
 . 102آية رقم: النساء، من( سورة 4) 
 ( يف نسخة )ج(: ))أما إذا احتيج((. 5) 
(، وأسىن 4/372(، واجملموع )1/570(، وروضة الطالبني )2/363( انظر: التهذيب )6) 

 (. 1/523(، ومغين احملتاج )2/185املطالب )
(، 2/511(، والبيان )2/363والتهذيب )(، 125واللباب )ص(، 2/466( انظر: األم )7) 

(، ومغين احملتاج 2/185(، وأسىن املطالب )4/373(، واجملموع )2/343والعزيز )
(1/523 .) 

 ( يف نسخة )ب(: ))وألنَّ((. 8) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))مستغىن((. 9) 
 ج(. /أ من نسخة )169( هناية ل10) 
(، ومغين احملتاج 2/185(، وأسىن املطالب )4/373(، واجملموع )2/343( انظر: العزيز )11) 

(1/523 .) 
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 .(1)يسرة وأكره احنرافه عن القبلة يف نزوله مينة ويُ  
 
 
جود وليكن الس، جود عند العجز عنهماوع والسكابلر  (2)[(ء  اي  )إ  ]يعذر يف )و( 

 .(3)وعكليتميز عن الر ؛ أخفض
 ،والررابت املتوالية ،كالطعنات  ؛احتاجوا إليها أ[2/314] )كثرة أفعال( يف)و( 

 .(4)عداءوالعدو واأل
سواء ، و عند العجز عن االستقبال بسبب العدو قبلة( استدابر) (5)يف)و( 
يف املاشي املتنفل يف للرَّرورة خبالف نظريه ؛ حرم وغريهاوحالة التَّ ، واملاشي (6)/الراكب
، مستقبلي القبلة وغري مستقبليها ،يف تفسري اآلية -م -عمر (8)ابن[] (7)ولقول، السَّفر

 -أن ابن عمر: (1)-رضي هللا عنه-وقال الشافعي، (10)"ال أراه إال مرفوعا  : "(9)قال انفع

                                 
 .(2/185(، وأسىن املطالب )4/373(، واجملموع )1/570( انظر: روضة الطالبني )1) 
 ( يف األصل: ))امناء(( وهو تصحيف. 2) 
 .(1/567وروضة الطالبني )(، 2/339(، والعزيز )2/362( انظر: التهذيب )3) 
 .(1/203(، والديباج يف توضيح املنهاج )1/567( انظر: روضة الطالبني )4) 
 ( يف نسخة )ب(: ))من((. 5) 
 /أ من نسخة )ب(. 277( هناية ل6) 
 ( قوله: ))خبالف نظريه يف املاشي املتنفل يف السَّفر ولقول(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 7) 
 سقط من األصل.  (8) 
أصابه يف بعض مغازيه، من أئمة  ،أبو عبدهللا انفع العدوي املدين، موىل ابن عمرهو: ( 9) 

التابعني ابملدينة، إمام يف العلم متفق عليه، حدَّث عن مواله ابن عمر، وعائشة، وأيب هريرة، 
 وغريهم، وحدَّث عنه مالك، واألوزاعي، وغريمها، تويف سنة سبع عشرة ومائة. انظر ترمجته:

 (. 90، رقم:50وطبقات اضحفاظ للسيوطي )ص (،92، رقم:1/99ذكرة اضحفاظ )ت
يف كتاب التفسري، ابب: قوله ، -م -موقوفا  على ابن عمر رواه البخاري يف صحيحه( 10) 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ﴿تعاىل: 

صححه النووي و  ،(4535، رقم:2/1248) ﴾ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
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 .ح برفعهصرَّ  -م -عمر
 .(2)فلبدليل النَّ ، ألنَّ االستقبال آكد؛ ولو أمكنه االستقبال برتك القيام لركوبه ركب 

 .(5)إذ ال ضرورة؛ دابة طال زمنه (4)يف تركه جلماح (3)عذروال يُ  
 مَ لِ للرَّرورة فعُ ؛ (7)فعةالرَّ  (6)ح به ابنكما صرَّ ،  والتقدم عليه مام(إ)يف استدابر )و( 

 .(8)وإن اختلفت اجلهة، صحة اقتداء بعرهم ببعض
زم واالحتياط فيكون نفراد هو اضحما مل يكن اال، (9)انفرادهمبل اجلماعة أفرل من  

 .(10)أفرل على األوجه
وإن مل ، إىل إمساكه )حيتاج(بنجس ال يعفى عنه  خ(طم ل  )محل سالح مُ يف )و( 

كما يف ،  ويقري على املنقول املعتمد، خلوف اهلالك؛ (11)يرطر إليه فيمسكه
 .(14)وإن انزع فيه اإلمام، لندور عذره ب[2/315]؛(13)وغريه (12)اجملموع

                                                                                       
 (. 4/369يف اجملموع )

 (. 2/464( انظر: األم )1) 
 (. 1/520(، ومغين احملتاج )2/181( انظر: أسىن املطالب )2) 
 ( يف نسخة )ب(: ))إال بعذر((. 3) 
 ( يف نسخة )ب(: ))جبماح((. 4) 
 .(2/181(، وأسىن املطالب )4/371(، واجملموع )2/339( انظر: العزيز )5) 
 : ))ابن(( سقط من نسخة )ب(. ( قوله6) 
 (.4/240كفاية النبيه )  ( انظر:7) 
 .(4/370(، واجملموع )1/567(، وروضة الطالبني )2/339( انظر: العزيز )8) 
 (. 2/182(، وأسىن املطالب )4/370(، واجملموع )1/567( انظر: روضة الطالبني )9) 
 (. 2/1304( انظر: اإلسعاد )10) 
 ( قوله: ))فيمسكه(( سقط من نسخة )ج(. 11) 
 (. 4/367( اجملموع )12) 
 (. 2/182(، وأسىن املطالب )1/567(، وروضة الطالبني )2/307( انظر: الوسيط )13) 
 (. 2/593( انظر: هناية املطلب )14) 
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كما يف ،  ه حتت ركابهبأو جيعله يف قرا، إذا مل حيتج إليه فيلقيه وجواب   (1)]أمَّا[ 
وإن مل يغتفروه يف ، (4) وكأهنم اغتفروا له هذا الزمن اليسري هنا؛ (3)وأصلها (2)الروضة
ضياعه  خشية من؛ ينحها حاال   (5)كما لو وقع على ثوب املصلي جناسة ومل؛  نظائره

 .(8)ح به رأيت اإلمام صرَّ ُُثَّ ، (7)خبالف األمن، ة ذلكألنَّ اخلوف مظنَّ ؛ (6)ءاقلابإل
 .(10)ا بههنالظاهر بطال (9)رد القول الروايينو  
 .متعلق جبميع ما قبله "حيتاج :"مما قررته أن قوله مَ لِ وعُ  
بل ، إليه إذ ال ضرورة؛ بل تبطل به الصَّالة؛ عذر فيهيفال ، )صياح(يف  )ال( 

 .(12)ومثله النطق بال صياح كما يف األم، (11)السُّكوت أهيب
ال االستسقاء ، ها والرواتب والرتاويحيي يف هذا النَّوع العيد والكسوف بقسمويصلِِ  

 .(14)خيف فوهتا ابملوت (13)إال إذا، وال الفائتة بعذر لذلك، فإنه ال يفوت

                                 
 سقط من األصل.  (1) 
 (. 1/567( روضة الطالبني )2) 
 (. 4/340( انظر: العزيز )3) 
 ))هنا(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  ( قوله:4) 
 ( يف نسخة )ب(: ))مل((. 5) 
 ( قوله: ))ابإللقاء(( طمس من نسخة )ب(. 6) 
 (. 2/370(، وهناية احملتاج )2/182( انظر: أسىن املطالب )7) 
 (. 2/593( انظر: هناية املطلب )8) 
 ( يف نسخة )ب(: ))صرح به ردا  على الروايين((. 9) 
 (. 3/182حبر املذهب )( انظر: 10) 
(، وروضة الطالبني 1/279(، واحملرر )2/339(، والعزيز )2/510( انظر: البيان )11) 

(، وأسىن املطالب 1/203(، والديباج يف توضيح املنهاج )4/370(، واجملموع )1/567)
 (. 1/521(، ومغين احملتاج )2/182)

 (. 2/447( األم )12) 
 يف نسخة )ب(: ))إن((.  (13) 
 (. 2/183(، وأسىن املطالب )4/371(، واجملموع )3/188( انظر: حبر املذهب )14) 
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كبغاة بقيده الذي قدمته أول ؛  بقتاله (1)على أنه ليس لعاص   "إن حلَّ :"ه بقولهونبَّ  
؛ كأن مل يزد العدو على ضعفنا صالة شدَّة اخلوف  (3)أو هبربه، وقطَّاع طريق، (2)الباب

 (4)ومن دفع عن حنو، خبالف أهل العدل أ[2/316] ،خص ال تناط ابملعاصيألنَّ الر 
 .(5)مال أو برع له أو لغريه

صالة شدَّة  جاز هربه جواز صالة هؤالء ومن (7)وغريه (6)فعةد ابن الرِِ وقيَّ  
، واالجتهاد نظري ذلك، (9)، ]ومرَّ يف فاقد الطهورينمبا إذا ضاق وقت الصَّالة (8)اخلوف

فاحتيط هلما أكثر،  ؛(10)مع رده فيحتمل التسوية، والفرق أبن هنا تغري أو عدم قراء/
 .(12()11)خبالفه َُثَّ، وهذا أوجه[

خصة إمنا وردت يف ألنَّ الر ؛ ى متمكنا  خاف فوته لو صلَّ  يها طالب عدووال يصلِِ  
 .(13)لوهي ال تتجاوز حملها وهذا حمصِِ ، خوف فوت ما هو حاصل

ح به كما صرَّ ،  أو انقطاعه عن رفقته، (14)كمينا  أو ، عليهته نعم إن خشي كرَّ  

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))كعاص((. 1) 
 (.284( انظر: )ص2) 
 ( يف نسخة )ب(: ))هبدنة((. 3) 
 ( قوله: ))حنو(( سقط من نسخة )ب(. 4) 
 (.2/183(، وأسىن املطالب )4/371(، واجملموع )3/188( انظر: حبر املذهب )5) 
 (. 2/311( انظر: كفاية النبيه )6) 
 (. 2/183( انظر: أسىن املطالب )7) 
 .((صالة شدة اخلوف : ))صلى(نسخة )ديف  (8) 
 (.101انظر: )ص( 9)

 /ب من نسخة )ب(. 277( هناية ل10) 
 سقط من األصل.  (11) 
 (. 2/371( انظر: هناية احملتاج )12) 
 .(2/183(، وأسىن املطالب )1/568الطالبني )(، وروضة 2/341( انظر: العزيز )13) 
أي: تـََواَرى َواْسَتْخَفى، َوِمْنُه الَكمنُي يف اضحرب،  ،ِمْن اَبِب قـََعدَ  َكَمَن َيْكُمُن ُكُموان    :الَكمنيُ  (14) 

ُدوِِ َعَلى العَ ُروَن َعَلى َوُهَو َأْن َيْسَتْخُفوا يف َمْكَمن  ِبَفْتِح اْلِميَمنْيِ حِبَْيُث اَل يـُْفَطُن هِبِم، ُُثَّ يـَنـْهَ 
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 .ألنَّه خائف؛ يهافله أن يصلِِ  (1)اجلرجاين
 
 
 
ي صالة شدَّة يف الصَّالة فتبعه ال يصلِِ  (2)/ماله وهو فَ طِ وقرية ما تقرر أن من خُ  
 .(5)يها فيه نظرأنه يصلِِ  (4()3)فقول ابن العماد ،لألنَّه حمصِِ ؛ اخلوف
أو كظنهم ، أو ظنوه أكثر من ضعفنا فبان خبالف ظنهما ، عدو  ا  ولو ظنوا سواد 

وا يف شيء أو شك ،(6)حصن بهلكن ابن دونه حائل؛ كنار أو أن بقرهبم ما ميكنهم التَّ 
هم ئلتفريطهم خبط؛ وا صالة شدَّة اخلوف قرواوقد صلَّ ، (7)من ذلك كما يف املختصر

 .(8)الناشئ عن عدم أتملهم أو شكهم
،]أو األوىل (9)لث[االثَّ ]وا صالة عسفان أو الكيفية الثَّانية من النَّوع وكذا لو صلَّ  

                                                                                       
ُهم. انظر: الصحاح )  (. 2/541(، واملصباح املنري )6/2188َغْفَلة  ِمنـْ

 (. 1/522(، ومغين احملتاج )2/183( انظر النقل عنه أسىن املطالب )1) 
 /ب من نسخة )د(. 161( هناية ل2) 
غل ابلفقه والعربية، وأخذ ، اشتاملعروف اببن العماد هسيقفأحد بن عماد بن حممد األ :( هو3) 

عن األسنوي، وقرأ عليه املهمات إىل اجلناايت، وقرأ على مشس الدين ابن الصائغ اضحنفي، 
وكان من العلماء األخيار، ومن تصانيفه: كتاب تسهيل املقاصد لزوار املساجد، وكتاب 

: طبقات الفقهاء انظر ترمجته .التبيان فيما حيل وحيرم من اضحيوان، تويف سنة مثان ومثامنائة
 (. 1/93(، والبدر الطالع )718، رقم:2/259لشافعية البن قاضي شهبة )ا

 (. 2/371( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )4) 
 (. 2/371( انظر: هناية احملتاج )5) 
 ( يف نسخة )ب(: ))النهض به((. 6) 
 (. 47( خمتصر املزين )ص7) 
(، واحملرر 2/342(، والعزيز )2/364(، والتهذيب )2/472( انظر: اضحاوي الكبري )8) 

 (. 1/522(، ومغين احملتاج )4/373(، واجملموع )1/567(، وروضة الطالبني )1/280)
 .( يف األصل: ))الثاين((9) 
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المتناعهما يف ؛ (3)ة عند إتياهنا بثانيتها[تفارقه ابلني (2)للفرقة الثَّانية إن مل (1)سبةمنه ابلن
 .(4)غريمها ب[2/317] األمن خبالف

كما يف ،  أو جتارة مل يقروا، ولو ابن العدو كما ظنوه ولكن بنية حنو صلح 
 .ألنَّ النية ال ميكن االطالع عليها؛ إذ ال تفريط؛ (5)اجملموع
 ألجل خوفه: أي )خوف( احملرم وجواب  يؤخرها : صالة العشاء أي (رُ خم ؤ  ت ُ )و   

  (8)للحاوي خالفا  ، (7)ويقف ى متمكنا  الوقوف لو صلَّ  (6)بفوات )فوت احلج(
أتخريها  (12)عهد (11)وقد (10)/ألنَّ قراء اضحج صعب خبالف الصَّالة؛ (9)كالرافعي

وقتها واملراد بتأخريها تركها يف ، للجمع (14)كتأخريها؛  هو أسهل من مشقة اضحج (13)امَ ـلِ 
 .(15)ل ال خائفألنَّه حمصِِ ؛ ي صالة شدَّة اخلوفصلِِ يفال ، ابلكلية

                                 
 يف نسخة )د(: ))ابلنِِيَّة((.  (1) 
 ( قوله: ))إن مل(( سقط من نسخة )د(. 2) 
عند إتياهنا بثانيتها(( سقط من  ةالثَّانية إن مل تفارقه ابلنيسبة للفرقة وله: ))أو األوىل منه ابلن( ق3) 

 األصل. 
  .(2/185(، وأسىن املطالب )4/374(، واجملموع )2/343( انظر: العزيز )4) 
 (. 4/374( اجملموع )5) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))بفوت((. 6) 
 يوم النحر.  فجر ( أي يدرك الوقوف بعرفة قبل7) 
 (. 194( اضحاوي الصغري )ص8) 
 (. 2/341( انظر: العزيز )9) 
 /ب من نسخة )ج(. 169( هناية ل10) 
 ( قوله: ))وقد(( سقط من نسخة )ب(. 11) 
 ( يف نسخة )د(: ))عهدان((. 12) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))مبا((. 13) 
 ))كما خريها((. ( يف نسخة )ج(و)د(: 14) 
 .(1/269(، وإخالص الناوي )4/372(، واجملموع )1/567( انظر: روضة الطالبني )15) 
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 .(1)للرَّرورة؛ ولو أمكنه مع التأخري إدراك ركعة جاز قطعا   
 .(2)وليس للعازم على اإلحرام التأخري 

 أو دفع صائل عن نفس أو، ريقـاذ غــقــل إبنـغـشتـامل رَّ ـيما مــهم ابحملرم فـرـعــق بـوأضح
 
 
 

 .(5)(4)على ميِِت خيف انفجاره (3)أو بصالة، مال 
وما ال  ،وغريه ،ببيان ما حيل لبسه للمحارب هذا الباب --وملا ختم الشافعي

يف  املتنجسما يؤخذ منه حرمة لبس  (8)ومرَّ ، (7)ف كاألكثرينقتدى به املصنِِ ا، (6)حيل
بعبادة  لكونه متلبسا  ؛ التحرمي إمنا هو : "أ[2/318] لكن قال األسنوي، (9)حنو صالة

الفاسد ال برتكه  (11)/فإنه أيُث بفعله ث  ى حمدِ كما لو صلَّ ،  لرتكه الطهارة (10)ال، فاسدة
أو نفل جاز ، ألنَّ قطعه ال جيوز، أُث مطلقا   (12)]فرض[ ولو لبسه يف أثناء، الوضوء

                                 
 (. 1/522(، ومغين احملتاج )2/184( انظر: أسىن املطالب )1) 
 (. 2/372(، وهناية احملتاج )3/107( انظر: الغرر البهية )2) 
 ( يف نسخة )ب(: ))صالة((. 3) 
  رك ينتفخ جسمه بسبب اضحرارة مما يؤدي إىل انفجاره.ألن امليت إذا تُ ( 4) 
 (. 2/372(، وهناية احملتاج )2/1306( انظر: اإلسعاد )5) 
 (.2/459( انظر: األم )6)
(، 2/517(، والبيان )2/311(، والوسيط )1/203(، واملهذب )43( انظر: التنبيه )ص7) 

 (.3/107البهية )(، والغرر 2/185(، وأسىن املطالب )4/377واجملموع )
 (.302انظر: )ص( 8)

 (. 1/571( انظر: روضة الطالبني )9) 
 ( قوله: ))ال(( سقط من نسخة )ب(. 10) 
 /أ من نسخة )ب(. 278( هناية ل11) 
 سقط من األصل.  (12) 
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 .انتهى (1)"جلواز قطعه
تقييده مبا إذا قصد بذلك قطعه كما ال يباح الفطر لذي العذر  (2)وحبث الشارح 

 .وهو حمتمل، إال بنية الرتخص
ألنَّ تكليف استدامة طهارة امللبوس مما ؛ يف غري ذلك (س  ج   ن  ت   بس مُ ل لم ح  )و   

وحمله يف غري ، وألنَّ جناسته عارضة سهلة اإلزالة، على الفقري وابلليل يشق خصوصا  
 .(3) رطوبةكن َُثَّ تحيث مل ؛ الرَّرورة
وسائر األعيان ، تة مل يدبغكجلد مي؛  )جنس(بة اكد  )لغري آدمي( لَّ حَ )و( 

 .(4)إلباسه إايه: أي، النجسة
ملا عليه من ؛ خبالف بدن اآلدمي وشعره وثوبه فإنه حيرم فيه استعمال جنس العني

وقرية العلة أن غري املميز  ، (5)إلقامة العبادة خبالف غريه ؛التعبد يف اجتناب النجاسة
 .(6)وفق إبطالقهممبا من شأنه وهو األ وحيتمل خالفه اعتبارا  ، كالدابة
 رطوبةال  يثح؛ فيحل مع الكراهة عر العاجيف الشَّ  (7)ويستثىن مما مرَّ  

أنه غريب  وقول األسنوي، (9)يف الرأس واللحية كما يف اجملموع (8)استعمالهب[2/319]
عليه  نصفقد ، والوهم العجيب، ردوه أبنه الغريب، (11)(10)]عجيب[ وهمو 

                                 
 (. 279( انظر:كايف احملتاج شرح املنهاج، بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص1) 
 أ(. 182/ل1للجوجري )( انظر: شرح اإلرشاد 2) 
 .(4/387(، واجملموع )1/571(، وروضة الطالبني )2/345( انظر: العزيز )3) 
 .(4/388(، واجملموع )1/571(، وروضة الطالبني )2/345( انظر: العزيز )4) 
 .(1/571(، وروضة الطالبني )2/345العزيز ) ( انظر:5) 
 (. 2/383(، وهناية احملتاج )2/345( انظر: العزيز )6) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))مما ذكر((. 7) 
 ( قوله: ))استعماله(( سقط من نسخة )ب(. 8) 
 (. 1/303( اجملموع: )9) 
 سقط من األصل.  (10) 
 (. 3/421( انظر: املهمات )11) 
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ووجه استثنائه شدة جفافه مع ظهور ، (2)متقدمون مجعح به وصرَّ ، (1)الشافعي
 .(4)(3)رونقه

وإن كان ، (5)أول الكتاب وحيرم استعمال جلد اآلدمي احملرتم وشعره كما مرَّ  
 .(6)إال لررورة، اهرا  ط

غري جلد كلب أو خنزير أو : أي،  جلد كلب()ال وإمنا حيل جنس لغري اآلدمي  
نتفاع ابخلنزير يف حياته حبال وكذا إذ ال جيوز اال؛ فال حيل إلباسه ألحد، فرع أحدمها

يف  (7)]له[ملساواته( ه  ل  ث  م  إال ل  )، فبعد موهتا أوىل، لكلب إال يف أغراض خمصوصةاب
 .(8)التغليظ
، القتنائه احملرم أو اخلنزير جلد مثله مستلزما   ،إلباس الكلب الذي ال يقتىن يسول 
إذا  ؛جيوز اقتناؤه كما هو ظاهر (9)]قد[على أنه، أُث ابالقتناء دون اإللباسيف ؛مَ لِِ ولو سُ 

، (10)لهلِِ ليدفع به عن نفسه حنو سبع فله حينئذ أن جي أو، اضطر ضحمل شيء عليه
ويؤيد ما ذكرته ما ، التنظري فيهو  من استشكال ذلك (12)وغريه (11)فاندفع ما يف اإلسعاد

                                 
 ( 107خمتصر البويطي )صانظر:  (1) 
انظر النقل عنهم: أسىن  ،( منهم: القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي الطربي، وغريمها2) 

 (. 2/384(، وهناية احملتاج )1/528(، ومغين احملتاج )2/193املطالب )
 (.10/128(، ولسان العرب )129رونقه: أي ُحسنه، انظر: خمتار الصحاح )ص( 3)

 (. 1/528(، ومغين احملتاج )2/193( انظر: أسىن املطالب )4) 
 أ(. 87/ل1( انظر: )5) 
 (. 1/528(، ومغين احملتاج )2/193(، وأسىن املطالب )4/387( انظر: اجملموع )6) 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (7) 
 .(2/519(، والبيان )2/481(، واضحاوي الكبري )1/204( انظر: املهذب )8) 
 )د(. وزايدة من نسخة )ب(و)ج( (9) 
 (. 2/383(، وهناية احملتاج )1/527(، ومغين احملتاج )4/388) ( انظر: اجملموع10) 
 (. 2/1308( اإلسعاد )11) 
 ب(. 182/ل1إلرشاد للجوجري )ا( انظر: شرح 12) 
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، وخنزير ال يؤمر بقتله وبني غريه أ[2/320] من التفصيل بني كلب يقتىن (1)يف اجملموع
؛ مطلقا   (3)/ومبا ال يؤمر بقتله ليس إلخراج غريمها (2)لكن قد علمت أن التقييد ابملقتىن

 .(6)إن مل يترمنه (5)[اقتناؤه حمرم، وقد ال حيرم(4)]جتليله إن ترمن/ نه قد حيرمأبل 
 ،أو برد شديد من حنو حرِ  ، أو لغريه، كخوف على حنو عرو له؛  )أو لضرورة( 

: أي، ()مطلقا  فيجوز لبسه وإلباسه ؛ حرب ومل جيد غريه مما يقوم مقامه ةأو فجأ
 .(7)تة للمرطرلآلدمي وغريه كما حيل أكل املي

كما له ذلك ،  ظمغلَّ  إيقاد سراج بنجس غري: أي )إسراج(حل مع الكراهة )و( 
ئل عن فأرة سُ  --أنه  وذلك ملا صحَّ ؛ (8)لكن الكراهة يف األول أشد، ابملتنجس

فاستصبحوا  وإن كان مائعا  ، فألقوها وما حوهلا إن كان جامدا  : »وقعت يف مسن فقال
 .بغري املسجد (2)كالزَّركشي واألذرعي  (1)فده املصنِِ وقيَّ ، (9)«أو فانتفعوا به، به

                                 
 (. 4/388( اجملموع )1) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))ابملستثين((. 2) 
 /ب من نسخة )ب(. 278( هناية ل3) 
 /أ من نسخة )د(. 162( هناية ل4) 
 سقط من األصل.  (5) 
 (. 2/383(، وهناية احملتاج )1/527(، ومغين احملتاج )4/388( انظر: اجملموع )6) 
وبداية احملتاج  (،4/387(، واجملموع )1/571(، وروضة الطالبني )2/345( انظر: العزيز )7) 

 (. 1/527(، ومغين احملتاج )2/192(، وأسىن املطالب )1/306)
(، ومغين 2/193(، وأسىن املطالب )4/388(، واجملموع )1/572)( انظر: روضة الطالبني 8) 

 (. 1/528احملتاج )
(، ورواه الدارقطين يف كتاب الصيد والذابئح 3077، رقم:3/257( رواه الطرباين يف األوسط )9) 

(، من حديث ابن 4789، رقم:5/525واألطعمة وغري ذلك، ابب: ذبح الشاة املغصوبة )
عن الفأرة تقع يف السمن والودك قال:  --ولفظه قال: "ُسئل رسول هللا  ،-م -عمر

وفيه عبداجلبار بن «. اطرحوا ما حوهلا إن كان جامدا ، وإن كان مائعا  فانتفعوا به وال أتكلوا»
(، وضعَّف 1586، رقم:1/287عمر ضعَّفه مجاعة كما قال اهليثمي يف جممع الزوائد )

(، وقال ابن عبدالرب: "قال 794، رقم:1/226صة البدر املنري )إسناده ابن امللقن يف خال
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 (4)فال ينافيه قول األسنوي، (3)لكثرته: أي، ملا فيه من تنجيسه؛ فيه فال حيلأما 
رى يألنَّ حمله كما ؛ وهو معفو عنه: أي، الدخان (5)ببه ِقلَّةوس؛ إطالقهم يقتري اجلواز

 .وال يقذره (8)]املسجد[ (7)من شأنه أنه ال يعفن أو ،دخان قليل (6)ه[في]
إذا طال ، ابملسجد املنزل املؤجر واملعار وحنومها ب[2/321](9)وأضحق األذرعي 

 (11)،/ث يؤدي إىل تنجيس اجلدر والسقوف بدخانهيحب؛ (10)زمن االستصباح فيه
 تفاعه عن عمارتهنال؛ املكان عنه إبزالته أو غسله (13)أبن تطهري (12)واعرتضه الشارح

العمارة والرتميم أبن ، الفرق (15)بوضوح (14)ومها على املالك ويرد: أي، وترميمه

                                                                                       
اضحديث له أصل لكن  ،(9/36الذهلي: وهذا اإلسناد عندان غري حمفوظ"، انظر التمهيد )

، 1/89يف البخاري يف كتاب الوضوء، ابب: ما يقع من النجاسات يف السمن واملاء )
  .          -ل-(، من حديث ميمونة235رقم:

 (.1/225ر: روض الطالب )انظ( 1)

(، وهناية احملتاج 1/529(، ومغين احملتاج )2/194( انظر النقل عنهما يف أسىن املطالب )2) 
(2/384 .) 

 (. 2/384(، وهناية احملتاج )2/194( انظر: أسىن املطالب )3) 
 (. 280بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص ،كايف احملتاجانظر:( 4) 
 ( يف األصل: ))وسننه فله(( وهو تصحيف. 5) 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(.  (6) 
 من قوله: ))ال يعفن((.  ( يف نسخة )ب(: ))ال ينجس(( بدال  7) 
  سقط من األصل. (8) 
 (. 2/384(، وهناية احملتاج )2/194( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9) 
رَاُج، َوَقِد اْسَتْصَبَح بِِه ِإَذا َأْسَرَجُه، َواْسَتْصَبْحُت ابِ  :ِمْصَباحُ ـال (10)  ِمْصَباِح، َواْسَتْصَبْحُت لـالسِِ

 (. 1/331(، واملصباح املنري )1/172ِمْصَباِح. انظر: خمتار الصحاح )الـاِبلدُّْهِن نـَوَّْرُت بِِه 
 /أ من نسخة )ج(. 170( هناية ل11) 
 ب(. 182/ل1للجوجري )( انظر: شرح اإلرشاد 12) 
 ( يف نسخة )ب(: ))يطهر((. 13) 
 ( يف نسخة )ب( زايدة قوله: ))قد((. 14) 
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))بوضوع((. 15) 
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 .ال ضرورة به إىل االستصباح به (2)إذ؛ خبالف هذا (1)نضروراي
 
 
 
 
 
 

 .(7)وغريمها (6)والعمراين (5()4)ظ كما قاله الفوراينمغلَّ  (3)وال جيوز استصباح بودك
: أي، أبن جيعل فيها السماد؛ )تسميد أرض بنجس(مع الكراهة  (8)جاز)و( 

 .(2)واستثىن األذرعي جناسة املغلظ، (1)للحاجة إليه؛ (9)السرجني

                                 
 ( يف نسخة )ج(: ))ضرورة((. 1) 
 ( يف نسخة )ب(: ))خبالف هذا على أنه((. 2) 
وََكْبٌش  َما يـََتَحلَُّب ِمْن َذِلَك َوَودَّْكُت الشَّْيَء تـَْوِديكا   الَوَدُك: بَِفْتَحَتنْيِ َدَسُم اللَّْحِم َوالشَّْحِم َوُهوَ  (3)

َها، انظر: الصحاح  َتِة َما َيِسيُل ِمنـْ يَنٌة َوَوَدُك الـَميـْ َوِديٌك َونـَْعَجٌة َوِديَكٌة َأْي مسَِنٌي َومسَِ
 (. 2/653(، واملصباح املنري )10/509(، ولسان العرب )4/1613)

ن بن حممد بن أحد الُفوراين، كان إماما  حافظا  للمذهب، تفقَّه على القفَّال، ( هو: عبدالرح4) 
وبرع حىت صار شيخ الشافعة مبرو، وصنَّف اإلابنة، والعمدة، وأخذ عنه مجاعة منهم: املتويل، 
والبغوي، وغريمها، تويف سنة إحدى وستني وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى 

(، وطبقات 870، رقم:2/255(، وطبقات الشافعية لألسنوي )455م:، رق5/109)
 (. 212، رقم:1/229الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )

 (. 2/194(، وأسىن املطالب )1/537( انظر النقل عنه يف البيان )5) 
 (. 1/537( انظر: البيان )6) 
 .(2/194( انظر: أسىن املطالب )7) 
 : ))وحل((. ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(8) 
ني وكسرها وال (9) انظر: ، روث اضحيواانت. سرقني بكسرها وفتحها وهو الزَّبلالسرجني: بفتح السِِ

 (.1/272(، واملصباح املنري )176(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص13/208لسان العرب )
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، واختاذ صابون من الزيت النجس، تةيجيوز طلي السفن بشحم امل (3)ويف اجملموع 
مما  والذي يتجه أخذا  ، طعام الطعام املتنجس للدوابإو ، طعام امليتة للكالب والطيورإو 

إزالة جرم جناسة أنه جيوز ، النجس قبل املاء (5)كسمن جوازه ابلرِِ  (4)آخر االستنجاء مرَّ 
وإن ، ويكفيه املاء اليسري، ليسهل غسل حملها؛ لتخفيفها قصدا  ؛ على بدنه حبجر جنس

 .قدر على أكثر منه
استعماله : أي، (6)قزا  ولو  )حرير(على الذكر البالغ واخلنثى  أ[2/322] (م  رُ )وح   

من  (8)/صحَّ ملا ؛ (7)بنحو افرتاش وتسرت وتدثر ولبس غريها من سائر وجوه االستعمال
   هناان رسول هللا  : "(10)وقول حذيفة ،(9)«ال تلبسوا اضحرير وال الديباج» :--قوله 

                                                                                       
 (. 2/193(، وأسىن املطالب )4/388( انظر: واجملموع )1) 
 (. 2/193( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2) 
 (. 4/387( اجملموع )3) 
 (. ب202/ل1) :( انظر4) 
 (.1/237املصباح املنري ) :ركس. انظر جس وكل مستقذرابلكسر هو الرِِ  :كسالرِِ  (5) 
: ُمَعرٌَّب، قَاَل اللَّْيُث ُهَو: َما يـُْعَمُل ِمْنُه  (6)  (، 1/253خمتار الصحاح )بـَْرْيَسم. انظر: اإلِ الَقزُّ

 (. 2/502واملصباح املنري )
 .(1/573(، وروضة الطالبني )2/357(، والعزيز )1/203( انظر: املهذب )7) 
 /أ من نسخة )ب(. 279( هناية ل8) 
 ،3/1583األكل يف إانء ُمَفرَّض )يف كتاب األطعمة، ابب:  رواه البخاري يف صحيحه( 9) 

كتاب اللباس والزينة، ابب: حترمي استعمال إانء الذهب والفرة يف  رواه مسلم (، و 5426رقم:
م وحنوه لَ وإابحته للنساء، وإابحة العَ وخامت الذهب واضحرير على الرجل، على الرجال والنساء،

 .--حذيفة  عن ،(2067، رقم:2/994للرجل ما مل يزد على أربع أصابع )
 ،ر بن عمرو العبسي، واليمان لقب ِحْسلحذيفة بن ِحْسل، ويُقال: ُحَسيل، بن جاب :( هو10) 

ه بني اهلجرة والنُّ  --هاجر إىل النيب   --صرة، وشهد مع النيب صرة؛ فاختار النُّ فخريَّ
مات سنة ست  ،يف املنافقني --وهو صاحب سرِِ رسول هللا  ،أحدا  وقُِتَل أبوه هبا

، 1/706(، وأسد الغابة )492، رقم:1/334االستيعاب ) انظر ترمجته: وثالثني.
 (. 1562، رقم:2/39(، واإلصابة )1113رقم:
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-- أنه  (2)ومرَّ  ،(1)"وأن جيلس عليه، عن لبس اضحرير والديباج--  أخذ يف ميينه      
   ل  ــحِ  (4)ورهمــى ذكـلــذان حرام عــه » :الــوق، (3)ب[ــ]ذه ويف مشاله قطعة، ريرــة حـعـقط

 
 (7)]وزينة[ حترميه أبن فيه مع معىن اخليالء أنه يورث رفاهية (6)ه اإلمامجَّ وَ وَ ، (5)«ثهمانإل
 .يليق ابلنساء دون شهامة الرجال يِ  بداء زِ إو 

؛ النساء يِِ أبنه من زِ  :لهمن كراهة لبس اللؤلؤ للرجل وعلَّ  (8)وال ينافيه ما يف األم 
، بل مع ما انرم إليه مما ذكره؛ للتحرمي مل جيعل زيهن وحده مقتريا   (10()9)ألنَّ اإلمام

                                 
(، 5837، رقم:3/1687يف كتاب اللباس، ابب: افرتاش اضحرير ) رواه البخاري يف صحيحه( 1) 

يف كتاب اللباس والزينة، ابب حترمي استعمال إانء الذهب والفرة  رواه مسلم يف صحيحهو 
، 2/944م وحنوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع )لَ جال والنساء وإابحة العَ على الر 

 ولفظ مسلم ليس فيه قوله: "وأن جيلس عليه".  ،(2067رقم:
 .( يف نسخة )ب(: ))من((2) 
 سقط من األصل.  (3) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ذكور أميت((. 4) 
داود يف كتاب اللباس، ابب: يف اضحرير للنساء (. ورواه أبو 935، رقم:2/250( رواه أحد )5) 

(، ورواه النسائي يف كتاب الزينة، ابب: حترمي الذهب على الرجال 4057، رقم:726)ص
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اللباس، ابب: لبس اضحرير والذهب 5144، رقم:779)ص

تفرد هبا ثهم" ان، وقوله: "حل أل-–(، من حديث علي 3595، رقم:4/179للنساء )
وله شاهد عند الرتمذي  ،(4/382واضحديث حسنه النووي بزايدته يف اجملموع ) ،ابن ماجة

(، من حديث أيب 1726، رقم:523ما جاء يف اضحرير والذهب )ص يف كتاب اللباس، ابب
 شواهد، وقال عنه: حديث حسن صحيح.  لهوذكر  ،--موسى األشعري

 (. 2/606( انظر: هناية املطلب )6) 
 . تصحيف( يف األصل: ))وريبة(( وهو 7) 
 (. 2/462( األم )8) 
 .( يف نسخة )ب(: ))األمر((9) 
 (. 2/606( انظر: هناية املطلب )10) 
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، كعكسه ملا أييت  (4)هبن (3)حرمة ]التشبه[ (2)واجملموع (1)على أن الذي صوبه يف الروضة
أو حممول على أن مراده أن اللؤلؤ من ، على أن ذلك مكروه فقط ما مبينإيف األم  فما

 .(7()6)خمصوص هبن زي أنه ليس الإزي النساء  (5)جنس
أبنه ما  ؛ التشبه هبن فيه (10)ما حيرم ب[2/323] (9()8)وقد ضبط ابن دقيق العيد 

 .وكذا يقال يف عكسه، زيهن (12)يف أو غالبا  ، هبن يف جنسه وهيئته خمصوصا   (11)كان
 .(13)وأضحقوا ابلرجل اخلنثى احتياطا   
فيحرم ما عدامها  ، والتقييد يف بعض األخبار ابللبس واجللوس جرى على الغالب 

 .(15)(14)كما دل عليه بقية األخبار
                                 

 (. 2/125( روضة الطالبني )1) 
 (. 4/385( اجملموع )2) 
 . تصحيف( يف األصل: ))النسبة(( وهو 3) 
 ( قوله: ))هبن(( سقط من نسخة )د(. 4) 
 ( قوله: ))جنس(( سقط من نسخة )ب(. 5) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ال أنه زي خمصوص هبن((. 6) 
 (. 2/373( انظر: هناية احملتاج )7) 
ُوِلَد سنة  املعروف اببن دقيق العيد، تقي الدين حممد بن علي بن وهب املنفلوطي، :( هو8) 

 ،ه على عزالدين بن عبدالسالمتفق ُُثَّ مخس وعشرين وستمائة، تفقه على والده بقوص، 
له تصانيف مشهورة منها: اإلملام يف اضحديث،  ،وغريمها ،وغريمها، وروى عنه: القونوي واملِزِي

تويف سنة اثنتني وسبعمائة. انظر ترمجته: طبقات علماء اضحديث  ،وله شرح العمدة، وغريمها
 .(1168، رقم:4/1481(، وتذكرة اضحفاظ )1149، رقم:4/265)

 (. 2/374انظر النقل عنه يف هناية احملتاج ) (9) 
 ( يف نسخة )ب(: ))ابضحرم((. 10) 
 ( يف نسخة )ب(: ))أبن كان((. 11) 
 ((. من زيهن أو غالبا  ، جنسه وهيئته من هبن خمصوصا  ( يف نسخة )ب(: ))12) 
 (. 2/374(، وهناية احملتاج )2/186(، وأسىن املطالب )1/573( انظر: روضة الطالبني )13) 
 (.346ُيشري بذلك إىل عموم أدلة حترمي التشبه ابلنساء وستأيت. انظر: )ص( 14) 
 (. 2/374(، وهناية احملتاج )2/190( انظر: أسىن املطالب )15) 
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ألنَّه قزا ؛ لو و من اضحرير : أي )ما أكثره وزان منه( أيرا   رَ كِ على من ُذ  مَ رُ حَ (و) 
، يسمى ذلكألنَّه ال ؛ ه منه وما استوى فيه األمرانخبالف ما أقلَّ ، يسمى ثوب حرير
عن  --إمنا هنى النيب " :-م -عن ابن عباس وصحَّ ، (2)اضحل (1)واألصل يف ذلك

 .أي اخلالص، (3)"الثوب املصمت من اضحرير
 .(7()6)الثوب فال أبس به (5()4)، وَسَدىأي الطراز وحنوه: مُ لَ فأما العَ  
ة وزنه أو أنه ال أثر لظهور اضحرير يف املركب مع قلَّ  "وزان  :" (8)وأفهم قوله من زايدته 

 .(10)للقفال خالفا  ، (9)مساواته لغريه
ولو ، واجللوس على حرير فرش عليه غريه، وم على خمدة حمشوة بهالنَّ  وجيوز ملن مرَّ 

 وعلله أبنه ال يسمى يف العرف مستعمال   (1)كما يف املطلب،  النسج (11)/مهلهل خفيفا  
                                 

  ( قوله: ))يف ذلك(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(.1) 
 .(2/186(، وأسىن املطالب )4/380(، واجملموع )1/573( انظر: روضة الطالبني )2) 
خصة يف الَعَلم : الر ورواه أبو داود يف كتاب اللباس، ابب ،(2856، رقم:5/51( رواه أحد )3) 

خصة الر  :( ورواه البيهقي يف كتاب صالة اخلوف، ابب4055، رقم:725)صريروخيط اضح
صححه  ،(6181، رقم:3/391كان القطن الغالب)  يكون يف نسجه ِقز  وقطنوما  ملَ يف العَ 

 (. 279، رقم:1/310(، واأللباين يف إرواء الغليل )4/379النووي يف اجملموع )
 ( يف نسخة )ب(: ))وتسدي((. 4) 
نِي ِضدُّ اللُّْحَمِة، َوالسََّداُة ِمثْـُله، تـَُقوُل اْسَدى الثَـّْوَب، وتَقوُل أسديت  (5)  السََّدى: ِبَفْتِح السِِ

ُمْسَترت واللحمة ِهَي الَّيِت تشاهد. انظر: هتذيب اللغة الـالثَـّْوب وأستيته والسََّدى ُهَو 
 (. 189(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص1/145(، وخمتار الصحاح )13/29)

 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )ج(و)د(. 6) 
 (، وهناية احملت 1/526(، ومغين احملتاج )4/381(، واجملموع )1/203( انظر: املهذب )7) 
 ( قوله: ))من زايدته(( سقط من نسخة )ب(. 8) 
(، ومغين 2/187(، وأسىن املطالب )4/380(، واجملموع )1/573( انظر: روضة الطالبني )9) 

 (. 2/378(، وهناية احملتاج )1/526اج )احملت
(، وأسىن املطالب 4/380(، واجملموع )1/573( انظر النقل عنه يف روضة الطالبني )10) 

 (. 1/526(، ومغين احملتاج )2/187)
 /ب من نسخة )د(. 162( هناية ل11) 
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 .(2)له
بغريه فهل حيل كما هنا أو ال  اهُ شَّ وغَ أ[2/324] ولو كان ضحافه أو انموسيته حريرا   

: ولعل األقرب احتمال ثلث وهو، كل حمتمل؟  اجلبة أو حنوها حريرا   حيل كجعل بطانة
وكثوب ظهارته وبطانته ، اسحبن غشيامل نقدال ، كإانءوإال فال، ن خيط حلإأن الغشاء 

ما يؤيد  (4)رأيت يف اخلادم ُُثَّ ، (3)فإنه حيل على املعتمد، منسوجقطن ويف وسطه حرير 
ن مراده أوك: (7)/ُُثَّ قال، اجلزم حبرمة هذا األخري (6)نقل عن ابن األستاذ (5)فإنه، ذلك

 .بل جعل بينهما؛ غري متصل ابلثوبني إذا كان الثوب اضحرير منفصال  
 (9)كما مرَّ ،  (8)ويفرق بينه وبني االفرتاش أبن اضحائل فيه مينع االستعمال عرفا   

 .خبالف هذا
 .(11)خبالف هذا فحرمت مطلقا   تسمى ثواب   (10)وبينه وبني البطانة أبهنا 
 (1)/بغتة هفاجأ (كقتال  )؛ جلأت إليهأ حلاجة()؛ استعمال اضحرير رَ كِ ملن ُذ  )وجاز( 

                                                                                       
 (. 194( تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل، بتحقيق الطالب: حمبوب اجلهين )ص1) 
 ( قوله: ))له(( سقط من نسخة )ب(. 2) 
 (. 1/526(، ومغين احملتاج )2/189( انظر: أسىن املطالب )3) 
 . مل أقف عليه(، و 89سبقت اإلشارة إليه. انظر: )ص أي اخلادم للزركشي( 4)

 ( يف نسخة )ب(: ))أبنه((. 5) 
أحد بن عبدهللا بن عبدالرحن، املعروف اببن األستاذ، ُوِلَد يف سنة إحدى عشر  :( هو6) 

وستمائة، ومسع من مجاعة، واشتغل يف املذهب، وبرع يف اضحديث خاصة، وأفىت ودرَّس، روى 
عنه أبو حممد الدمياطي، وغريه، وله تصانيف منها: شرح الوسيط، وحواشي على فتاوى ابن 

، 8/17نني وستني وستمائة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى )الصالح، تويف سنة اث
 (. 428، رقم:1/449البن قاضي شهبة ) الفقهاء الشافعية (، وطبقات1045رقم:

 /ب من نسخة )ب(. 279( هناية ل7) 
 (. 2/379(، وهناية احملتاج )1/527(، ومغين احملتاج )2/189( انظر: أسىن املطالب )8) 
 (.316انظر: )ص( 9)

 )د(: ))أهنا((. و( يف نسخة )ج(10) 
 (. 1/527( انظر: مغين احملتاج )11) 
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 .(2)فلم ميكنه طلب غريه
كدفع و  ، (4)أو مل جيد غريه، (3)وقايتهوإن احتاج احملارب لبس ديباج ال يقي غريه  

واعتمده ، (6)فعةابن الرَّ  (5)ده بهكما قيَّ ،  إن أذاه غريه (ة  كم وح  )، وبرد شديدين حر
يفوت عليه  ب[2/325] ومنه أن يكون لبس اضحرير ينفعه ولبس غريه، (7)األسنوي

 .(8)ذلك النفع وإن مل يؤذه
وملا ، للحاجة؛ أو أبسهل منه، ن ال يندفع بدونهاأبن ك؛ أو سفرا   حررا   (ل  م  )وق   

يف لبس اضحرير ضِحكَّة    (10)والزبري بن العوام (9)الرحن بن عوفرخص لعبدأ --أنه  صحَّ 
وأرخص هلما يف غزاة يف ، أو وجع كان هبما ة  كَّ ضحِ ؛ (1)ويف رواية يف السَّفر (11)كانت هبا

                                                                                       
 /ب من نسخة )ج(. 170( هناية ل1) 
 ن(، 2/367(، والتهذيب )2/479(، واضحاوي الكبري )1/204( انظر: املهذب )2) 
 ( قوله: ))وقايته(( أُخر يف األصل بعد قوله: ))أو مل جيد غريه((. 3) 
 ( قوله: ))أو مل جيد غريه(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 4) 
 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )ج(. 5) 
 (. 4/257( انظر: كفاية النبيه )6) 
 (. 3/432( انظر: املهمات )7) 
 (. 1/524(، ومغين احملتاج )2/187(، وأسىن املطالب )1/574( انظر: روضة الطالبني )8) 
ُوِلَد بعد الفيل بعشر سنني، وكان أحد  ،عبدالرحن بن عوف بن عبد عوف القرشي :( هو9) 

وشهد املشاهد كلها مع رسول  ،-م -الثمانية السابقني إىل اإلسالم، أسلم على يد أيب بكر
تويف سنة إحدى وثالثني. انظر ترمجته:  ،، وهو أحد العشرة املبشرين ابجلنة--هللا 

 (. 5195، رقم:4/490(، واإلصابة )1446، رقم:2/844االستيعاب )
الزُّبري بن العوام بن ُخويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي األسدي، أسلم بعد أيب بكر  :( هو10) 

بيسري، وكان رابعا  أو خامسا  يف اإلسالم، وهاجر إىل اضحبشة وإىل املدينة،  --الصديق 
قُِتَل سنة  ،أحد العشرة املبشرين ابجلنة، وهو --وشهد بدرا  واملشاهد كلها مع رسول هللا 

، 2/307(، وأسد الغابة )808، رقم:2/510ست وثالثني. انظر ترمجته: االستيعاب )
 (. 2796، رقم:2/457(، واإلصابة )1732رقم:

، 2/806يف كتاب اجلهاد والسري، ابب: اضحرير يف اضحرب ) رواه البخاري يف صحيحه( 11) 
يف كتاب اللباس والزينة، ابب: إابحة لبس اضحرير  صحيحهرواه مسلم يف (، و 2919رقم:
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 .(4()3)كما يقتريه املدرك،  وذكر السَّفر لبيان الواقع ال للتقييد، (2)للقمليف لبسه 
 .(5)ولو ويف اخللوة ،ليسرت عورته؛ بل جيب لبسه إذا مل جيد غريه ؛وجيوز 
؛ كلبسه  (7)كالرافعي  (6)للحاوي خالفا  ، ()ولو افرتاشا  استعماله  )المرأة(جاز )و( 
وإال ضحرم ، زين املطلوب شرعا  فيها التَّ  علة اضحلِِ وليس ، (8)ثهمانيف خرب حل إل ملا مرَّ 
 .(9)اخلليةعلى 

ألنَّه ؛ فيه تفصيل املربب يءوال جي، وجيوز للرجل وغريه لبس ثوب خيط به 
 .(11)ثانحل لإل (10)ولذا؛ أهون

ليقة  (13)وأضحق به الزَّركشي، (12)بحة كما يف اجملموعمنه خيط السُّ  لُّ وحيَِ  
ا أوىل من التَّ ه، د غشي بغري نق كإانء  ؛الستتارها ابضحرب؛ (14)اةِ وَ الدَّ  ابنتفاء  (1)طريفوألهنَّ

                                                                                       
 .--من حديث أنس  ،(2076، رقم:2/1000للرجل إذا كان به حكة وحنوها )

يف كتاب اللباس والزينة، ابب: إابحة لبس اضحرير للرجل إذا كان به  رواه مسلم يف صحيحه( 1) 
 . --(. من حديث أنس 2076، رقم:2/1000حجة أو حنوها )

، 2/806يف كتاب اجلهاد والسري، ابب: اضحرير يف اضحرب ) رواه البخاري يف صحيحه( 2) 
يف كتاب اللباس والزينة، ابب إابحة لبس اضحرير  رواه مسلم يف صحيحهو (، 2920رقم:

 . --حديث أنس  ، من(2076، رقم:2/1000للرجل إذا كان به حكة أو حنوها )
 ( يف نسخة )ب(: ))الدرك((. 3) 
 (.  1/524(، ومغين احملتاج )1/574(، وروضة الطالبني )2/358( انظر: العزيز )4) 
 (. 1/525(، ومغين احملتاج )4/381( انظر: اجملموع )5) 
 (. 195( انظر: اضحاوي الصغري )ص6) 
 (. 2/357( انظر: العزيز )7) 
 (.313( انظر: )ص8)
 (. 1/523ومغين احملتاج ) (،4/384(، واجملموع )1/574( انظر: روضة الطالبني )9) 
 ( يف نسخة )ب(: ))وكذا((. 10) 
 (، ومغين احملتاج 4/380(، واجملموع )1/573(، وروضة الطالبني )2/356( انظر: العزيز )11) 
 (. 4/380( اجملموع )12) 
 (. 1/261( انظر: الديباج يف توضيح املنهاج )13) 
َواَة َلْيقا  وأالَقها إالَقة ، َوِهَي أَْغَرُب، فالَقت: أي َلزِق  (14)  َواِة: الَق الدَّ ِمَداَد ِبُصوفها، الـليقة الدَّ
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 .اخليالء
 .(2)وكيس املصحف للرجل كما قاله الفوراين 
 .(3)وكيس الدراهم 
 .(5)للخيالء؛ وفيه نظر، (4)وغطاء الكوز على ما يف املهمات 
، لقلة زمنه؛ عن املاوردي لَ قِ وحنوه من امللوك كما نُ  أ[2/326] اضحرير عِ لَ وخِ  

 .(8)وجعل التاج على رأسه، (7)سواري كسرى -(6)-سراقة  --وإللباس عمر 
وأن ذلك ، اريللزمن اليسري يف حالة االخت بخصة يف لبس الذهجاءت الر  (9)افإذ 

جه بعرهم على أن وخرَّ ، (10)ذكره الزَّركشي وغريه، فاضحرير أوىل؛ القدر ال يعد استعماال  

                                                                                       
َواُة  َها، مَجُْعَها َدَواَيٌت ِمْثُل: َحَصاة  َوَحَصَيات  لَمْحرَبَُة، االـ ابلفتحوالدَّ ولِيقُة ، يِت يُْكَتُب ِمنـْ

َواِة: ِهَي َما اْجَتمَ  (، وخمتار 9/234َع يف َوقْـَبتها ِمْن َسَواِدَها مبَائَِها، انظر: هتذيب اللغة )الدَّ
 (. 1/205(، واملصباح املنري )10/334(، ولسان العرب )1/110الصحاح )

  ( يف نسخة )ب(: ))من النقدين((. 1) 
 .(1/527(، ومغين احملتاج )2/189( انظر: النقل عنه يف أسىن املطالب )2) 
 (. 2/375ظر: هناية احملتاج )( ان3) 
 (. 2/123( املهمات )4) 
 (. 1/107( انظر: هناية احملتاج )5) 
ملا  --املدجلي، قصته مشهورة يف إدراكه للنيب اُسراقة بن مالك بن ُجْعُشم بن مالك  :( هو6) 

يه؛ طلب منه اخلالص وأال يدل عل هاجر إىل املدينة، فدعا عليه حىت ساخت رْجال فرسه، ُُثَّ 
 --أسلم يوم الفتح، وملا أويت عمر  ،ففعل؛ فكتب له أماان ، وبشره بسواري كسرى

تويف سنة أربع وعشرين. انظر ترمجته: أسد الغابة  ،بسواري كسرى دعا ُسراقة فألبسه إايمها
 (. 3122، رقم:3/35(، واإلصابة )1955، رقم:2/412)

رواه البيهقي يف كتاب الفيء والغنيمة، ابب: االختبار يف التعجيل بقسمة مال الفيء  (7) 
 (. 13307، رقم:6/587)

 (. 2/375( انظر: هناية احملتاج )8) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وإذا((. 9) 
 (. 2/375( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )10) 
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خصة أنه سبب الر  (2)مسلِِ  نُ وال، الزمن نظر (1)]بقلة[وفيه كالتعليل ، السلطان إكراهأمر 
والذي يتجه تعليل ، (3)ملغيباتابإبنبائه   بل هو إظهار معجزة صدقه؛ يف قصة سراقة

 .(6)إذا ترك البسملة لذلك االقتداء ابإلمام(5)/من جواز (4)ذلك خبوف الفتنة نظري ما مرَّ 
ونقله عن مجاعة من ، الصداق فيه ولو للمرأة كما أفىت به النووية ال كتاب 

يف حملها فإنه الثقة  ل أبن املسألة ليست منقولة أصال  قومنازعته يف الن، (7)األصحاب
وقول البارزي ، (8)ح مبا قاله يف فتاويه املوصليةالسالم صرَّ على أن ابن عبد اضحجة
اضحرير للنساء كما زعمه  (11)أثوابس كخياطة يول، (10)جبوازه ضعيف (9)وغريه

أنه " ب[2/327] وقال يف اإلسعاد، (14)وإن ارتراه الشارح، (13)وغريه (12)األسنوي
 .(15)"ألنَّ اخلياطة ال استعمال فيها خبالف الكتابة؛ األوجه
دون إُث  )16(لكن ]إمثه[: "السالم قالاذه بال لبس كما أفىت به ابن عبدوال اخت 

                                 
 نسخة )ج(: ))لقلة((. ( يف األصل ))نقلة(( وهو تصحيف، ويف 1) 
 ( يف نسخة )ب(: ))وال يسلم((. 2) 
 (. 3/30انظر: حاشية الشرواين ) (3) 
 (.ب96/ل2( انظر: )4)
 /أ من نسخة )ب(. 280( هناية ل5) 
 (. 2/375( انظر: هناية احملتاج )6) 
 (. 187( انظر: فتاوى النووي )ص7) 
  .(43ص( الفتاوى املوصلية )8) 
 (. 1/524يف مغين احملتاج ) هعن( انظر النقل 9) 
 (. 2/375( انظر: هناية احملتاج )10) 
 ( يف نسخة )ب(: ))الثوب((. 11) 
 (. 275بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص، كايف احملتاجانظر:( 12) 
 (. 2/1317انظر النقل عنهما يف اإلسعاد ) ،األذرعي وابن عساكر :( منهم13) 
 أ(. 183/ل1للجوجري )( انظر: شرح اإلرشاد 14) 
 (. 2/1317( اإلسعاد )15) 
 ( يف األصل ونسخة )ب(: ))أئمة(( وهو تصحيف. 16) 
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لكن كالمهم ظاهر يف الفرق بينهما من وجوه  ، دنقال إانءوما ذكره هو قياس ، (1)"اللبس
خبالف ما إذا اختذه جملرد ، أو بال قصد هذا على ما إذا اختذه ليلبسه لَ فلو حُِ ، كثرية

، أبن النفس تدعو إىل استعمال احملرم وتثابر عليه ما أمكن؛ إال أن جياب، قنيته مل يبعد
وهو  فحرم اختاذه مطلقا  ؛ عنه ابلكلية (2)/فاألحوط الفطم؛ ال سيما اضحاصل عندها

 .(3)متجه
، لكثرة اخليالء فيه؛ به (4)أو خيط، أو ُزرَّ أِبَْزرَارِهِ ، وال لبس درع نسج بقليل ذهب 

 .(7)وسيأيت جواز حتلية آلة اضحرب ابلفرة، (6)ابضحرير (5)خبالف ما خيط
 (8)ملا تقتريه عبارة اضحاوي خالفا  ، مراهقا  أو ، ولو مميزا   (ب    )ص  جاز لويل )و( 
إذ ليس له شهامة ؛ إلباسه اضحرير وتزيينه ابضحلي ولو من ذهب يف يوم العيد وغريه(9)وغريه

وهذان مصرحان أبنه حيل للويل متكينه من ، (10)فوألنَّه غري مكلَّ ، تنايف خنوثة ذلك
يتكلموا فيما علمت إال يف  مل (11)سعادفاندفع قول اإل، سائر أنواع استعمال اضحرير

 .الويل الصيب أ[2/328] إلباس
وأفىت ، (12)له لفعل السلف واخللف؛ ابلديباج وغريه (بة  ع)كجاز سرت )و( 

                                 
 .(1/124(، ومغين احملتاج )2/190( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1) 
 /أ من نسخة )د(. 163( هناية ل2) 
 (. 2/376(، وهناية احملتاج )2/357( انظر: العزيز )3) 
 ( يف نسخة )ب(: ))حيط((. 4) 
 ( يف نسخة )ج(: ))حيط((. 5) 
 (. 2/376(، وهناية احملتاج )2/190(، وأسىن املطالب )4/380( انظر: اجملموع )6) 
 (. 340( انظر: )ص7) 
 (. 195( اضحاوي الصغري )ص8) 
ضيح (، والديباج يف تو 4/378( نقله النووي عن الشيخ نصر وابن الصالح، انظر اجملموع )9) 

 (. 1/204املنهاج )
 .(1/404وبداية احملتاج ) (،4/378(، واجملموع )1/574( انظر: روضة الطالبني )10) 
 (. 2/1317( اإلسعاد )11) 
 (. 2/381(، وهناية احملتاج )2/291( انظر: أسىن املطالب )12) 
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لكن ، (2)السالموإليه مييل كالم ابن عبد، أبن سائر املساجد مثلها يف ذلك (1)الغزايل
 (5)وهو قرية كالم الشيخني، فيها (4)/عدم اجلواز، (3)األصح كما قاله ابن العماد وغريه

 .يف زكاة النقد
 (8)خلرب يف؛ (7)وسائر البيوت ابلثياب (6)كره تزيني مشاهد العلماء والصلحاءويُ  
 .(9)مسلم
 .(11)للغزايل خالفا  ، (10)وحيرم ابضحرير والصور 
ابضحرير  جعل طرف ثوبه مسجفا  : أي )تطريف معتاد(جاز لرجل وخنثى )و( 

 كان له جبة يلبسهاأنه  :ملا صحَّ ؛ (12)جاوزت أربع أصابع أم السواء ، بقدر العادة

                                 
 (. 3/102( انظر: الوجيز مع شرحه العزيز )1) 
 (.117املوصلية )ص انظر: الفتاوى( 2) 
 (. 2/191( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3) 
 /أ من نسخة )ج(. 171( هناية ل4) 
 (. 6/1(، واجملموع )3/102( انظر: العزيز )5) 
تعلية القبور وال بناؤها آبجر، وال حبجر ولنب وال  --قال ابن القيم:" ومل يكن من هديه ( 6)

"، --بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة خمالفة هلديهتشييدها، وال تطيينها، وال 
 (. 1/505انظر: زاد املعاد )

 (. 2/381(، وهناية احملتاج )1/527(، ومغين احملتاج )2/191( انظر: أسىن املطالب )7) 
 ( قوله: ))يف(( سقط من نسخة )ب(. 8) 
يف كتاب املساجد ومواضع الصَّالة فيها، ابب: النهي عن بناء  رواه مسلم يف صحيحه( 9) 

: رقم ،1/239) املساجد، على القبور واختاذ الصور فيها، والنهي عن اختاذ القبور مساجد
ابضحبشة فيها تصاوير لرسول  (، عن عائشة، أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرت كنيسة رأينها528

ئك، إذا كان فيهم الرجل الصاحل، فمات، بنوا على إن أول»:--، فقال رسول هللا--هللا
 «.اخللق عند هللا يوم القيامة شرارك قربه مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور، أولئ

 (.2/381(، وهناية احملتاج )1/527(، ومغين احملتاج )2/191( انظر : أسىن املطالب )10) 
 (.2/469( انظر: الوسيط )11) 
 (.2/188(، وأسىن املطالب )1/573وروضة الطالبني )(، 2/356( انظر: العزيز )12) 
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 اجـبديها من ـوقـيف ط، (4)ةـعـرق: أي، باءـون الـــوسك (3)المـــسر الــكــب (2)/ةنَ ــبْ ــلِ  (1)ا[ــ]هل
 
 

والكمني ، الطوق: أي، وأنه كان له جبة مكفوفة اجليب، )5(مكفوفان ابلديباجوفرجاها 
 .(6)ابلديباجوالفرجني 

                                 
 سقط من األصل.  (1) 
 /ب من نسخة )ب(. 280( هناية ل2) 
 ))أي بكسر الالم((.  :( يف نسخة )ب(3) 
َنُة: بكسر الالم وإسكان الباء املوحدة رقعة يف جيب القميص. انظر: خمتاراللِِ  (4)  الصحاح  بـْ

 (. 12/126(، والبدر املنري البن امللقن )1/279)
يف كتاب اللباس والزينة، ابب: حترمي استعمال إانء الذهب والفرة  رواه مسلم يف صحيحه( 5) 

وحنوه  مَ لَ على الرجال والنساء، وخامت الذهب واضحرير على الرجل، وإابحته للنساء وإابحة العَ 
عبدهللا موىل أمساء بنت أيب  عن(، 2069، رقم:2/997بع )للرجل، ما مل يزد على أربع أصا

-بة رسول هللاهُتا، فقالت: هذه جُ ولفظه قال: ". . . فرجعت إىل أمساء فَخربَّْ ، --بكر
-َنة ديباج وفرجيها مكفو  ، فأخرجت إيل  .  "ني ابلديباجفُجبة طيالسية كسروانية هلا لِبـْ

ورواه أبو داود يف كتاب اللباس، ابب: الرُّخصة يف (، 26986، رقم:44/540( رواه أحد )6) 
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اللباس، ابب: 4054، رقم:725وخيط اضحرير )ص مِ لَ العَ 

(، من حديث عبدهللا موىل أمساء بنت 3594، رقم:4/179يف الثوب ) مِ لَ الرُّخصة يف العَ 
ى ثواب  شاميا ، فرأى فيه خيطا  أيب بكر الصديق، ولفظه: قال: رأيت ابن عمر يف السوق اشرت 

 --أحر فردَّه، فأتيت أمساء فذكرت ذلك هلا فقالت: "اي جارية، انوليين ُجبة رسول هللا 
ورواه البيهقي يف   ،فأخرجت جبة من طيالسية مكفوفة اجليب والكمني والفرجني ابلديباج"
وقطن أو كتان وكان كتاب صالة اخلوف، ابب: الرُّخصة يف العلم وما يكون يف نسجه قز 

واضحديث أصله يف مسلم تقدم خترجيه يف اضحديث  ،(6179، رقم:3/393القطن الغالب )
(، وقال ابن امللقن: " إسناده صحيح إال املغرية 4/379صححه النووي يف اجملموع ) ،السابق

ر املنري البد :بن زايد املوصلي، فاختلف يف توثيقه ضعَّفه أحد، والنسائي، والدارقطين"، انظر
 :انظر ،(، وقال اضحافظ ابن حجر:" فيه املغرية بن زايد خمتلف فيه"727، رقم:12/122)

 (. 2142، رقم:3/1077) اضحبري التلخيص
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 .(2()1)سجاف: أي، ة برم أولهفَّ له كُ  لَ عِ واملكفوف ما جُ  
 .(4)فيحرم ؛(3)ابلنِِسبة لغالب أمثاله فيما يظهر: أي، أما ما جاوز العادة 

 وقد متس اضحاجة لزايدة، ألنَّه حمل حاجة؛ وإمنا مل يتقيد ما هنا أبربع أصابع
لو كان  الرتقيع (5)وقريته أن ،فيقيد هبا ما أييت فإنه جمرد زينة فخبال عليهاب[2/329]

 .يقتري خالفه (7)وإن كان إطالق الروضة، (6)وهو حمتمل عليهاضحاجة جازت الزايدة 
، (10)]شرب[طريف عمامة كل منهما قدر  (9)ابلتطريف (8)السالموأضحق ابن عبد 

وفيه وقفة إال أن : "قطن قال شيخناق بني كل أربع أصابع مبقدار قلم من كتان أو وفرَّ 
انتهى، وأقول يف كال الكالمني  (11)"يقال تتبعت العادة يف العمائم فوجدت كذلك

وقد مر أن العربة يف اضحرير املنسوج مع غريه ، ألنَّ ما يف العمامة من اضحرير منسوج؛ نظر
وإن كان ، ال فالوإ، فحيث زاد وزن اضحرير الذي يف العمامة حرمت؛ بزايدة اضحرير وزان  

 .(1)كذلك(12) ةِ مَ حْ وبعض اللُّ  ي حريرا  دَ كأن كان السَّ ،  كلها حرير  اءمنها أجز 

                                 
 (. 1/271(، وخمتار الصحاح )5/129( انظر: مقاييس اللغة )1) 
 (. 2/380(، وهناية احملتاج )1/526(، ومغين احملتاج )2/188( انظر: أسىن املطالب )2) 
 ( قوله: ))أي ابلنِِسبة لغالب أمثاله فيما يظهر(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 3) 
 (. 2/380(، وهناية احملتاج )1/526(، ومغين احملتاج )1/573( انظر: روضة الطالبني )4) 
: ))ألنَّه حمل حاجة وقد متس اضحاجة لزايدة عليها خبالف ما أييت فإنه جمرد زينة فيقيد هبا ( قوله5) 

 وقريته أن(( سقط من نسخة )ب(. 
 (. 2/380(، وهناية احملتاج )1/526( انظر: مغين احملتاج )6) 
 (. 1/573( روضة الطالبني )7) 
 (،1/526احملتاج )مغين و  ،(2/188( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )8) 
 ( يف نسخة )ب(: ))التطريز((. 9) 
 ( يف األصل: ))سرت(( وهو تصحيف. 10) 
 (. 2/188( انظر: أسىن املطالب )11) 
ضحََْمُة الثَـّْوِب وضحَُْمُته ُيَرمُّ َويـُْفَتُح وهو َما ُسدِِي َبنْيَ السََّدَينْي، وضحَُْمُة الثَـّْوِب  :اللُّْحَمة (12) 

َوالرَّمُّ لَُغٌة، َوقَاَل  ا  َما يـُْنَسُج َعْرض ابلفتحى اأَلسفل ِمَن الثَـّْوِب، َوضحََْمُة الثَـّْوِب اأَلْعلى والسَّدَ 
:ال (، ولسان العرب 5/69، َواقْـَتَصَر َعَلْيِه ثـَْعَلب انظر: هتذيب اللغة )غرياَل  ابلفتح ِكَساِئيُّ
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إذا كان كل منهما كما أفاده من زايدته ، به)تطريز وترقيع(  جاز ملن مرَّ )و( 
مع  (3)السابق -م-خلرب ابن عباس ؛ (2)خبالف ما إذا جاوزها، مرمومة )أبربع أصابع(

اضحرير إال موضع أصبع أو أصبعني أو  سِ بْ عن لِ  -- هنى رسول هللا :"(4)خرب مسلم
عن  الزَّركشي وغريه نقال  : حماهلما قال أ[2/330] ولو تعددت، "ثالث أو أربع

فإن كل طراز ال يزيد ، مِ  اشرتط أن ال يزيد على طرازين كل طراز على كُ : (5)اضحليمي
 .(6) ليكون جمموعهما أربع أصابع ؛على أصبعني

ك لألنَّ ذ ؛وفيه وقفة، وغريه جيوز ما مل يزد اضحرير على غريه وزان   (7)يليوقال اجل 
ألنَّ اضحرير هنا متميز ؛ والفرق بينه وبني هذا واضح، إمنا ذكروه يف املنسوج مع غريه

مت الزايدة هنا على أربع أصابع وإن مل يزد وزن ر وألجل ذلك ح؛ بنفسه خبالفه َُثَّ 

                                                                                       
 (. 2/551(، واملصباح املنري )12/538)

 (. 2/380تاج )( انظر: هناية احمل1) 
(، ومغين 2/188(، وأسىن املطالب )4/380(، واجملموع )1/573( انظر: روضة الطالبني )2) 

  (.2/379(، وهناية احملتاج )1/526احملتاج )
 (.315انظر: )ص( 3)

حترمي استعمال إانء الذهب والفرة  :يف كتاب اللباس والزينة، ابب رواه مسلم يف صحيحه( 4) 
م وحنوه لَ على الرجال والنساء، وخامت الذهب واضحرير على الرجل، وإابحته للنساء وإابحة العَ 

  .--من حديث عمر  ،(2069، رقم:2/998للرجل ما مل يزد على أربع أصابع )
ا رواء النهر، ُوِلَد سنة اضحسني بن اضحسن بن حممد بن َحِليم اضحَِليمي، شيخ الشافعية مب :( هو5) 

 ،وغريها ،مثان وثالثني وثالمثائة، له مصنفات منها: املنهاج، وأحوال القيامة، وآايت الساعة
روى عنه اضحاكم، وغريه، وينقل عنه اضحافظ البيهقي كثريا ، تويف سنة ثالث وأربعمائة. انظر: 

لشافعية لألسنوي (، وطبقات ا387، رقم:4/333طبقات الشافعية الكربى ) ترمجته:
، 1/155(، وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )364، رقم:1/404)

 (. 140رقم:
(، وهناية احملتاج 1/526(، ومغين احملتاج )2/188( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6) 

(2/380 .) 
 (. 2/379( انظر النقل عنه يف حاشية الرشيدي على هناية احملتاج )7) 
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والتطريز : "قال السبكي، (1)فاألوجه األول، كالم السبكي اآليت  را  ويؤيده أي، اضحرير
 .(2)"على الثوب جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا  

 
حىت ، أنه كاملنسوج (5)ح به املتويل وغريهصرَّ  (4)برة فاألقرب كماإلاب (3)أما املطرز

الظاهر أنه  : (6)وقال األذرعي، ال كالطراز يكون مع الثوب كاملركب من حرير وغريه
ُُثَّ رأيت اإلسعاد ، واألقرب األول، (8)ف يف الشرحاملصنِِ  (7)وجزم به أيرا  ، كالطراز

نعم قد حيرم ذلك : "قال األسنوي، (10()9)]أيرا  [ونقله عن غري السبكي ،اعتمده أيرا  
بتحرمي التشبه ب[2/331] لكونه من لباس النساء عند من قال؛ النواحي (11)/يف بعض

 .انتهى (12)"ال لكون اضحرير فيههبن 
 .(1)(14)مبا فيه كما مرَّ   (13)وحترمي التشبه هبن صوبه يف الروضة واجملموع 

                                 
 (. 2/379نظر: هناية احملتاج )( ا1) 
(، وهناية احملتاج 1/526(، ومغين احملتاج )2/189( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2) 

(2/380 .) 
 ( يف نسخة )ب(: ))الطرز((. 3) 
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))أي((. 4) 
(، وهناية 1/526(، ومغين احملتاج )2/189( انظر النقل عن املتويل وغريه يف أسىن املطالب )5) 

 (. 2/380احملتاج )
 ( انظر النقل عنه يف املصادر السابقة. 6) 
 ( قوله: ))أيرا (( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 7) 
 (. 1/271( انظر: إخالص الناوي )8) 
  زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. (9) 
 (. 2/1321( اإلسعاد )10) 
 /أ من نسخة )ب(. 281( هناية ل11) 
 (. 278بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص، كايف احملتاجانظر:  ( 12) 
  (.4/385(، واجملموع )2/125روضة الطالبني ) (13) 
 ( قوله: ))مبا فيه(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 14) 
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 .(3)على الرجل واخلنثى مطلقا   (2)/طَرَُّز ابلذهبالـمُـ ُمطَرَُّف وَ الـَوحَيُْرُم 
 ألنَّه ليس ثواب  ؛ جلبة أوحنوها به ولبس ذلك احملشو واستعماله )حشو(جاز )و( 

 .(5)من حرمة البطانة وهبذا فارق ما مرَّ ، (4)وال يعد صاحبه البس حرير، منسوجا  
عن ، (9)وغريها (8)املعصفر كما يف الروضة(7)]كذا[و املزعفر (6)وكاضحرير فيما مرَّ  

وقد ، اليت لو بلغت الشافعي لقال هبا (10)لألخبار الصحيحة: "تصويب البيهقي قال
 .انتهى (11)"الصحيحأوصاان ابلعمل ابضحديث 

وعليه ، يوافق النهي وحمله إذا أصبغ بعد النسج ال قبله نصا   على أن للشافعي 
 --اختالف نص الشافعي وحيمل عليه أيرا  ، (12)حل اختالف األحاديث يف ذلك

 (13)ال حرمة وأن اضحرمة مذهبه نصا  ، فعلم أن نصه اختلف ابختالف اضحديث، أيرا  

                                                                                       
 (.314انظر: )ص( 1)

 /ب من نسخة )د(. 163ل ( هناية2) 
 (. 2/380(، وهناية احملتاج )1/526(، ومغين احملتاج )2/356( انظر: العزيز )3) 
(، وأسىن 4/380(، واجملموع )1/573(، وروضة الطالبني )2/368( انظر: التهذيب )4) 

 (. 1/526(، ومغين احملتاج )2/189املطالب )
 (. 317( انظر: )ص5) 
 سقط من نسخة )ب(.  ( قوله: ))فيما مر((6) 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (7) 
 (. 1/574( روضة الطالبني )8) 
 (. 2/191(، وأسىن املطالب )4/389(، واجملموع )2/535( انظر: البيان )9) 
يف كتاب اللباس والزينة، ابب: النهي عن  رواه مسلم يف صحيحه( لعله ُيشري بذلك إىل ما 10) 

ولفظه قال: ، --(، من حديث علي 2078، رقم:2/1001لبس الثوب املعصفر )
وع كعن التختم ابلذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة يف الر  --"هناين رسول هللا 

 جود، وعن لباس املعصفر".والس
 (. 2/453( انظر: معرفة السنن واآلثر )11) 
 (. 1/527(، ومغين احملتاج )2/191انظر: أسىن املطالب )( 12) 
 ( قوله: ))حرمة(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 13) 



 كيفية صالة اخلوفيف   ابب                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد          
 
329 

 .(1)وصية
كالتطريز فيحرم ما زاد على   (2)]فهل هو[ ولو ُصِبَغ بعض ثوب بنحو زعفران 

 (4)ألنَّ علَّة ؛، أو كاملنسوج من اضحرير وغريه فيعترب األكثر؟ األقرب األول(3)األربع أصابع
على األربعة هو كونه جمرد زينة من غري حاجة موجودة  )6(/)5(حترمي الزائد أ[2/332]

 هنا.
اجته أن أييت فيه تفصيل املركب  (7)نعم أن صبغ السدي أو اللحمة بنحو زعفران 
 .(10()9)، ومرَّ أن حمل حرمة املعصفر إذا صبغ بعد نسجه[(8)، ]أو بعصفر فالالسابق
لكن أضحقه مجع ، (12)كما هو ظاهر كالم األكثرين  (11)وحيل املصبوغ ابلورس 

 .(14)يف اجلمعة حكم املصبوغ بغري ذلك ومرَّ ، (13)ابملزعفر

                                 
 (. 2/381( انظر: هناية احملتاج )1) 
 .( يف األصل: ))فهو((2) 
 ( يف نسخة )ب(: ))األصابع((. 3) 
 ( يف نسخة )ب(: ))ألنَّ عليه((، ويف نسخة )د(: ))ألنَّه عليه((. 4) 
 يف نسخة )د(: ))حترم الوعيد((.  (5) 
 /ب من نسخة )ج(. 171( هناية ل6) 
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))بزعفران((. 7) 
 (. 2/380( انظر: هناية احملتاج )8) 
 سقط من األصل.  (9) 
 (. 328( انظر: )ص10) 
َيَمِن، َوُيْصَبُغ بِِه: َوِقيَل: ِصْنٌف ِمن لَواو َوِإْسَكان الرَّاء نـَْبٌت َأْصَفُر يـُْزرَُع ابِ الالَوْرُس: بَِفْتح  (11) 

(، وحترير ألفاظ 3/988(، والصحاح )13/41الُكرُْكِم، َوِقيَل: ُيْشِبُهه. انظر: هتذيب اللغة )
 (. 2/655(، واملصباح املنري )110التنبيه )ص

 (. 2/192( انظر: أسىن املطالب )12) 
(، 2/191( منهم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ، انظر النقل عنهما يف أسىن املطالب )13) 

 (. 2/381وحاشية الشرباملسي )
 (. 240( انظر: )ص14) 
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 أنه حيرم استعمال جلد الفهد  (2)واضحليمي (1)عن املاوردي، ونقل الزَّركشي وغريه 
 
 .(3)ملا ورد من النهي عن افرتاش جلود السباع؛ والنمر
 .(6()5)ألنَّ نفاسته لصنعته؛ وحنوه (4)وحيل لبس نفيس اخلز 
وقيل ، (7)ة كما اختاره يف اجملموعغرض شرعي خالف السن لغري س خشنبول 
 .(8)مكروه
 .(10)فاحشا   طوال   (9)وحيرم إطالة العذبة 

                                 
 (، 1/59( انظر: اضحاوي الكبري )1) 
 (.375/ 6( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )2)

، ابب: ما جاء يف النهي عن جلود --( رواه الرتمذي يف كتاب اللباس عن رسول هللا 3) 
(، ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ابب ما جاء يف النهي عن 1777، رقم:534السباع )ص

(، ورواه عبدالرزاق يف مصنَّفه ابب: جلود السباع 509، رقم:1/192افرتاش جلود السباع )
 :دارمي، ابب(، ورواه ال36421، رقم:7/314(، ورواه ابن أيب شيبة )215، رقم:1/69)

 ،، من حديث أيب املليح عن أبيه(2026، رقم:2/1262النهي عن لبس جلود السباع )
ورواه البيهقي يف كتاب مجاع أبواب األواين، ابب: اشرتاط الدابغ يف طهارة جلد ما ال يؤكل 

(، وقال: "كذا أخربانه ورواه غريه عن شعبة عن يزيد عن أيب املليح 71، رقم:1/47ضحمه )
(، وقال: " قال أحد ومل يتابعه غريه 6/321دون ذكر أبيه"، ورواه البزار يف مسنده ) مرسال  

 على رفعه عن أبيه". 
: اْسُم َدابَّة ، ُُثَّ أُْطِلَق َعَلى الثَـّْوِب ــــاخلَ  (4)  ُمتََّخِذ ِمْن َوبَرَِها، َوُهَو َضْرٌب ِمْن ثَِياِب اإِلبريسم الـزُّ

 .(4/185(، ولسان العرب )3/877ُخُزوز. انظر: الصحاح ) واجلمعَمْعُروف، 
 ( يف نسخة )ب(: ))بصبغته((، ويف نسخة )د(و)ج(: ))بصنعته((. 5) 
 .(2/191(، وأسىن املطالب )4/389(، واجملموع )1/574( انظر: روضة الطالبني )6) 
 (. 4/391( اجملموع )7) 
 (. 1/528(، ومغين احملتاج )4/391اجملموع ) يف ( نقله عن املتويل والروايين8) 
العذبة: طرف الشيء، واملراد هنا طرف العمامة، انظر: النهاية يف غريب اضحديث واألثر  (9)

 (.2/485(، ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )3/195)

 .(1/528(، ومغين احملتاج )2/196(، وأسىن املطالب )4/392( انظر: اجملموع )10) 
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فإن انتفت  (1)للوعيد الشديد الوارد فيه؛ إزاره عن كعبه للخيالء وإنزال ثوبه أو 
وال حرج أو ، تزاره إىل الكعبنيإهيئة : إزرة املسلم بكسر أوله أي :وصحَّ ، (2)اخليالء كره
 .(3)فيما بينه وبني الكعبنيال جناح 

لالتباع رواه ؛ (4)ة يف العذبة أن تكون بني الكتفني كما أفىت به النوويوالسن 
 .(5)مسلم

 عن ترك [ب2/333] إذ مل يصح يف النهي؛ وال يكره إرسال طرفها وال عدمه

                                 
يف كتاب اللباس، ابب ما أسفل من الكعبني  رواه البخاري يف صحيحهُيشري بذلك إىل ما ( 1) 

   ولفظه عن النيب ، --(، من حديث أيب هريرة 5787، رقم:3/1675فهو يف النار )
--  :ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار»قال .» 

(، ومغين 2/196وأسىن املطالب ) (،4/391(، واجملموع )1/575( انظر: روضة الطالبني )2) 
 (. 2/382(، وهناية احملتاج )1/528احملتاج )

رواه أبو داود و ، -–(، من حديث أيب سعيد اخلدري 11010، رقم:17/52( رواه أحد )3) 
(. ولفظه: قال رسول 4093، رقم:732يف كتاب اللباس، ابب يف قدر موضع اإلزار )ص

وما  ،وال حرج وال جناح فيما بينه وبني الكعبني ،ساقالزرة املسلم إىل أنصف إ: »--هللا 
ورواه ابن ماجة يف كتاب اللباس، ابب: موضع اإلزار  ،.«أسفل الكعبني فهو يف النار. . 

ورواه البيهقي يف كتاب الصَّالة، ابب: موضع اإلزار من  ،(3572، رقم:4/68أين هو؟ )
ورواه ابن أيب شيبة يف كتاب العقيقة، ابب: موضع اإلزار  ،(3405، رقم:2/316الرجل )

عند الرتمذي يف   --(. وله شاهد من حديث حذيفة 24821، رقم:5/166أين هو؟ )
(، وقال 1790، رقم:537، ابب مبلغ اإلزار )ص--كتاب اللباس عن رسول هللا 

، 801حديث حسن صحيح، وعند النسائي يف كتاب الزينة، ابب: موضع اإلزار )ص
واضحديث صححه النووي يف  ،(، ويف بعض ألفاظه إزرة املؤمن، بدل املسلم5329رقم:

 (. 4/392اجملموع )
  (.60انظر: فتاوى النووي )ص( 4) 
، 1/617يف كتاب اضحج، ابب: جواز دخول مكة بغري إحرام ) رواه مسلم يف صحيحه( 5) 

: " كأين أنظر إىل رسول (، من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال1359رقم:
 طرفيها بني كتفيه".  رخىعلى املنرب وعليه عمامة سوداء قد أ --هللا 
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 .(2)شيء (1)]إرساله[
 .(5)بني الكف والساعداملفصل  (4)/وهو (3)لالتباع؛ سغأن يكون إىل الرِِ  مِِ ويف الكُ  
األرض إىل ذراع من غري  (6)وللمرأة ومثلها اخلنثى فيما يظهر إرسال الثوب إىل 

 .(8)من النهي عن ذلك ملا صحَّ ؛ (7)زايدة عليه
حوابتداء الذراع قيل من اضحد املستحب للرجال وهو أنصاف الساقني ورُ   وقيل ، جِِ

 .(9)س األرضميوقيل من أول ما ، من الكعبني وهو األقرب عندي
نعم ما صار ، (10)وإفراط توسعة الثياب واألكمام بدعة وسرف وترييع للمال

                                 
 سقط من األصل.  (1) 
(، وهناية 1/528(، ومغين احملتاج )2/197(، وأسىن املطالب )4/392( انظر: اجملموع )2) 

 (. 2/382احملتاج )
ورواه  ،(4027، رقم:721يف القميص )ص( رواه أبو داود يف كتاب اللباس، ابب: ما جاء 3) 

، 533ما جاء يف الُقُمص )ص :ابب ،--الرتمذي يف كتاب اللباس عن رسول هللا 
(، من حديث أمساء بنت يزيد، ولفظه عند الرتمذي قال: "كان ُكمِِ يد رسول 7771رقم:
 (. 4/392حسن إسناده النووي يف اجملموع ) ،إىل الرسغ" --هللا 

 /ب من نسخة )ب(. 281( هناية ل4) 
 .(1/528(، ومغين احملتاج )2/197(، وأسىن املطالب )4/392( انظر: اجملموع )5) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))على((. 6) 
 ( انظر: املصادر السابقة. 7) 
(، ورواه أبو داود يف كتاب اللباس ابب: يف قدر الذَّيل 5173، رقم:9/158( رواه أحد )8) 

(، ورواه الرتمذي يف كتاب اللباس، ابب: ما جاء يف ذيول النساء 4117، رقم:736)ص
ورواه النسائي يف كتاب اللباس والزينة، ابب: ذيول النساء  ،(1737رقم:، 526)ص
ورواه ابن ماجة يف كتاب اللباس، ابب: ذيل املرأة كم يكن؟  ،(5337، رقم:802)ص

حني ذكر  --هللا قالت لرسول  -ل-(. من حديث أم سلمة 3580، رقم:4/172)
، قالت أم سلمة: " إذا  ينكشف عنها"، قال: «ترخي شربا  »اإلزار، فاملرأة اي رسول هللا؟ قال: 

 (. 4/393حسنه النووي يف اجملموع ) ،«فذراع ال تزيد»
 (. 2/382(، وهناية احملتاج )1/528(، ومغين احملتاج )2/197( انظر: أسىن املطالب )9) 
 (. 2/382(، وهناية احملتاج )1/528(، ومغين احملتاج )2/198الب )( انظر: أسىن املط10) 
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جروا كما قاله ز فيسألوا وليطاعوا فيما عنه ؛ ليعرفوا بذلك؛ لعلماء يندب هلم لبسهل ا  شعار 
هنى هللا تهاء عما نوعلله أبن ذلك سبب المتثال أمر هللا تعاىل واال، (1)السالم ابن عبد

 .عنه
بل ، (2)للنهي الصحيح عنه؛ كره بال عذر املشي يف نعل أو خف واحدةويُ  
 .(3)مشيته للئالَّ ختت، و ليعدل بني الرجلني؛ ا أو يلبسهمامخيلعه

ويؤخذ منه أن ، (6)خوف انقالبه، (5)هللنهي الصحيح عن؛ (4)نتعل قائما  يوأن  
 .(7)إذ ال خياف منه انقالب، ذلككره فيها وحنوها ال يُ  ناملدس املعروفة اآل

 .(1()8)ويساره خلعا   سن أن يبدأ بيمينه لبسا  ويُ  أ[2/334]
                                 

 .(1/528(، ومغين احملتاج )2/198( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1) 
 ، رقم:3/1691ال ميشي يف نعل واحد ) :يف كتاب اللباس، ابب رواه البخاري يف صحيحه( 2) 

 ،ل فليبدأ ابليمنيعإذا انت :بوالزينة، ابرواه مسلم يف صحيحه يف كتاب اللباس (، و 5855
أن رسول وفيه  --أيب هريرةعن (، 2097، رقم:2/1008وإذا خلع فليبدأ ابلشمال )

 «. ليخلعهما مجيعا   وأعا ، يلينعلهما مجو ال ميش أحدكم يف نعل واحد »قال:  --هللا 
 .(2/194املطالب )(، وأسىن 4/396(، واجملموع )1/575( انظر: روضة الطالبني )3) 
 .(2/195(، وأسىن املطالب )4/396(، واجملموع )1/575( انظر: روضة الطالبني )4) 
(، من حديث 4135، رقم:739تعال )صن( رواه أبو داود يف كتاب اللباس، ابب: يف اال5) 

، ابب: ما جاء يف  --ورواه الرتمذي يف كتاب اللباس، عن رسول هللا  ،--جابر
وقال  ،--(، من حديث أيب هريرة 1782، رقم:535)ص ا  ل الرجل قائمكراهية أن ينتع

الرتمذي: "هذا حديث حسن غريب، وروى عبيد هللا بن عمرو الرَّقِِي هذا اضحديث عن معمر 
   ، ُُثَّ أورد حديث أنس، ..."عن قتادة عن أنس وكال اضحديثني ال يصح عند أهل اضحديث

-- ، وال يصح  -يعين البخاري -حممد بن إمساعيلوقال: "هذا حديث غريب، وقال
ورواه ابن ماجة يف   ،هذا اضحديث وال حديث معمر عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة"

( من حديث أيب هريرة 3619، 3618، رقم:4/192عال قائما  )نتكتاب اللباس، ابب: اال
 (. 4/396موع )قال النووي: "رواه أبو داود إبسناد حسن"، انظر: اجمل ،--وابن عمر 

 (. 3/203( انظر: معامل السنن )6) 
 (. 2/382(، وهناية احملتاج )4/396( انظر: اجملموع )7) 
 .(2/195(، وأسىن املطالب )4/393(، واجملموع )1/575( انظر: روضة الطالبني )8) 
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من األمر  ملا صحَّ ؛ وأن خيلع حنو نعليه إذا جلس وأن جيعلهما وراءه أو جبنبه 
 .(3)إال لعذر كخوف عليهما، (2)به

يرد (6)]طيَّها[إن  (5)ملا ورد بسند ضعيف؛ (4)اسم هللا تعاىل وأن يطوي ثيابه ذاكرا  
 .(8)هلا لبس الشيطان ومينع (7)هاحوار إليها أ
ولو حملول األزرار إذا مل  ه  يَّ جِ ر فْ ال كراهة يف لبس حنو قميص وقباء وَ  (9)ويف اجملموع 

من   أخذا   (1)ه عليه القمويليف بالدان مكروه كما نبَّ  ظاهرا   (10)زارنعم لبس األ، تبد عورته

                                                                                       
اليسرى  هيف كتاب اللباس، ابب: ينزع نعل يف صحيحه البخاري ىرو ثبتت السنة بذلك فقد ( 1) 

(، ورواه مسلم يف صحيحه يف كتاب اللباس والزينة، ابب: إذا انتعل 5856، رقم:3/1691)
أن  عند البخاري ، ولفظه-–أيب هريرة  عن ،(2097، رقم:2/1008فليبدأ ابليمني )

 «.،...إذا انتعل أحدكم، فليبدأ ابليمني، وإذا نزع فليبدأ ابلشمال»قال:  --رسول هللا
(، من حديث ابن 4138، رقم:739ال )صنتعداود يف كتاب اللباس، ابب: يف اال ( رواه أبو2) 

حسنه  ،ولفظه قال: "من السُّنَّة إذا جلس الرجل أن خيلع نعليه فيرعها جبنبه" ،-م -عباس
 (. 4/398النووي يف اجملموع )

اية (، وهن1/529(، ومغين احملتاج )2/197(، وأسىن املطالب )4/398( انظر: اجملموع )3) 
 (. 2/382احملتاج )

 (. 2/382(، وهناية احملتاج )1/529(، ومغين احملتاج )4/398( انظر: واجملموع )4) 
 ( يف نسخة )ب(: ))صحيح((. 5) 
 . وهو تصحيف ( يف األصل: ))ظنها((6) 
 . وهو تصحيف ( يف نسخة )د(: ))ارواجها((7) 
ولفظه قال: قال ، --حديث جابر (، من5702، رقم:6/31( رواه الطرباين يف األوسط )8) 

اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها، فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطواي  مل  : »--رسول هللا
"، فيه عمر بن موسى بن وجيه، وهو وضَّاع "قال اهليثمي: ،«يلبسه، وإذا وجده منشورا  لبسه

يرو هذا اضحديث عن أيب ومل "قال الطرباين: و  ،(8598، رقم:5/135انظر جممع الزوائد )
قال و ، "إال هبذا اإلسناد --الزبري إال عمر بن موسى بن وجيه، وال يروى عن رسول هللا 

 (. 50، رقم:1/87انظر إرواء الغليل ) ،األلباين: كذلك ابن أيب الزبري مدلس، وقد عنعن
 (. 4/397( اجملموع )9) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))القبا((. 10) 
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 .(2)من كالمهم اآليت يف الشهادات
 نيخلرب الصحيح؛ (3)بنحو حديد وحناس ورصاص )ختتم(جاز بال كراهة )و( 

لرجل  (5)«مايل أرى عليك حلية أهل النار»وخربه  ،(4)«من حديد التمس ولو خامتا  »
لكن حسنه شيخ اإلسالم ، (7)وغريه (6)خامت حديد ضعيف كما يف اجملموع وجده البسا  

 .(9)/(8)حجرابن 
 
 

                                                                                       
 (. 2/198النقل عنه يف أسىن املطالب )( انظر 1) 
 أ ( من نسخة )د(.265/ل2انظر: )( 2) 
(، وإخالص الناوي 4/395(، واجملموع )1/575(، وروضة الطالبني )3/99( انظر: العزيز )3) 

 (. 3/92(، وهناية احملتاج )1/529(، ومغين احملتاج )2/195(، وأسىن املطالب )1/271)
: --اح، ابب: السلطان ويل بقول النيبيف كتاب النك صحيحهرواه البخاري يف ( 4) 

ورواه مسلم يف كتاب النكاح،  ،(5135رقم: ،2/1503"زوجناكها مبا معك من القرآن" )
وغري ذلك من قليل وكثري، واستحباب   ،وخامت حديد ،ابب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن

(، من حديث سهل بن سعد 1425، رقم:1/643كونه مخسمائة درهم ملن مل جيحف به )
  من قوله "التمس". وهو جزء من حديث طويل، وعند مسلم "انظر" بدال  --الساعدي

، ورواه (4223، رقم:753( رواه أبو داود يف كتاب اخلامت، ابب: ما جاء يف خامت اضحديد )ص5) 
، 538، ابب: ما جاء يف اخلامت اضحديد )ص--الرتمذي يف كتاب اللباس عن رسول هللا 

ورواه النسائي يف كتابه الزينة ابب: مقدار ما جيعل يف  ،(، وقال حديث غريب1792رقم:
وفيه  ،(، من حديث عبدهللا بن بريدة عن أبيه5195، رقم:785اخلامت من الفرة )ص

انظر:  "،يكتب حديثه وال حيتج به" :أبو حامت الرازي عنه طيبة، قال عبدهللا بن مسلم أبو
 :وقال عنه اضحافظ ابن حجر: "صدوق يهم"، انظر ،(761، رقم:5/165اجلرح والتعديل )

 (. 3613، رقم:1/323تقريب التهذيب )
 (. 4/395( اجملموع )6) 
 (. 1792، رقم:538( انظر: سنن الرتمذي )ص7) 
 (. 10/323( انظر: فتح الباري )8) 
 /أ من نسخة )د(. 164( هناية ل9) 
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لالتباع رواه ؛ (1)يف خنصر يساره وأ ،ة يف خنصر ميينهسن للرجل ختتم بفرَّ ويُ 

 .(2)الشيخان
وإن كان األكثرون على أفرلية ، (3)ولبسه يف اليمني أفرل كما صححه النووي

 .حديث لبسه يف اليمني أصحب[2/335] (5)لقول البخاري؛ (4)لبسه يف اليسار
 .(6)بفص وبدونه وجيوز لبسه فيهما معا   
 .(9()8)لألخبار الصحيحة فيه؛ (7)وجعله يف ابطن الكف أفرل 
 .(1)وجيوز بال كراهة نقشه ولو مبا فيه ذكر هللا تعاىل 

                                 
 .(2/195(، وأسىن املطالب )4/394(، واجملموع )1/575( انظر: روضة الطالبني )1) 
يف   رواه البخاري يف صحيحهلبس اخلامت يف ميينه هذا ثبت يف الصحيحني،  --( كونه 2) 

رواه و  ،(5876، رقم:3/1696 بطن كفه )اخلامت يف كتاب اللباس، ابب: من جعل فصَّ 
حترمي خامت الذهب على الرجال ونسخ ما   :يف كتاب اللباس والزينة، ابب مسلم يف صحيحه

 .-م -(، من حديث ابن عمر 2091، رقم:2/1005كان من إابحته يف أول اإلسالم )
لبس اخلامت يف خنصر يساره هذا ثبت يف مسلم يف كتاب اللباس والزينة، ابب:  --وكونه       

--     (، من حديث أنس 2095، رقم:2/1007يف لبس اخلامت يف اخلنصر من اليد )
 يف هذه، وأشار إىل اخلِْنِصِر من يده اليسرى".  --، ولفظه قال: "كان خامت النيب 

 (. 4/394، واجملموع )(1/575( انظر: روضة الطالبني )3) 
 (. 3/92(، وهناية احملتاج )2/518(، والبيان )3/206( انظر: حبر املذهب )4) 
( انظر النقل عن البخاري يف العلل الكبري للرتمذي، ابب ما جاء يف لبس اخلامت يف اليمني 5) 

 (. 286)ص
 .(1/529)(، ومغين احملتاج 2/196(، وأسىن املطالب )4/394( انظر: اجملموع )6) 
(، وهناية 1/529(، ومغين احملتاج )2/196(، وأسىن املطالب )4/394( انظر: اجملموع )7) 

 (.3/93احملتاج )
اصطنع خامتا  من ذهب، وجعل  --، ولفظ البخاري: "أن النيب كما يف اضحديث السابق(  8) 

 فصه يف بطن كفه إذا لبسه. . . ". 
 ( قوله: ))فيه(( سقط من نسخة )ج(. 9) 
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 (4)"خلرب وال يبلغه مثقاال  ؛ (3)وينبغي أن ينقص عن مثقال: "(2)قال ابن الرفعة 

فينبغي ، ألنَّ هذا بقية ذاك؛(6)/(5)عن اجملموع وغريه واخلرب ضعيف على ما مرَّ ، انتهى
 (8)ح به اخلوارزميوصرَّ ، (7)يف العرف كما اقتراه كالمهم الربط مبا ال يعد إسرافا  

وعليه فينبغي أن العرف لو اختلف ابختالف احملال أو اضحرف  ،يف اخللخال، (9)وغريه
انتقل بعض أهل بلد  (11)و/ل وحينئذ؛ (10)وحنومها يقيد أهل كل حمل أو حرفة بعرفه

قل أو نتإىل بلد اعتيد فيها مثقال فقط فهل العربة ببلد امل مثال   ناعتيد أن خامتهم مثقاال
للنظر فيه حمال وميكن حترميه على ما أييت فيما لو حلف ال أيكل ؟ قل إليهنتببلد امل

 (12) على ما يعرفهوميكن الفرق أبن املدار َُثَّ ؟ هل العربة بعرف اضحالف أو بغريه سا  ؤو ر 
                                                                                       

 (. 3/92(، وهناية احملتاج )2/196(، وأسىن املطالب )4/394( انظر: اجملموع )1) 
 (.4/265انظر: كفاية النبيه )( 2)
، انظر: املقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا (جرام 4.24)املثقال يعادل  (3)

 (.147)ص
 (. 335( تقدم اضحديث )ص4) 
 (. 335( انظر: )ص5) 
 /أ من نسخة )ب(. 282ل ( هناية6) 
 (. 3/92(، وهناية احملتاج )1/529(، ومغين احملتاج )2/196( انظر: أسىن املطالب )7) 
( هو: حممود بن حممد بن العباس اخلوارزمي، ُوِلَد خبوارزم سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة، كان 8) 

ف بن مقلد، وأحد بن فقيها  فاضال ، مسع أابه، وتفقه على البغوي، وغريه، ومسع منه يوس
طارق، وغريمها، صنَّف كتابه الكايف، وكتابه تريخ خوارزم، تويف سنة مثان وستني ومخسمائة. 

(، وطبقات الشافعية لألسنوي 985، رقم:7/289انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى )
، 1/332(، وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )992، رقم:2/352)

 . (318رقم:
 (. 3/92(، وهناية احملتاج )2/196( انظر النقل عنه أسىن املطالب )9) 
 ( قوله: ))بعرفه(( سقط من نسخة )ب(. 10) 
 /أ من نسخة )ج(. 172( هناية ل11) 
 ( يف نسخة )ب(: ))معرفة((. 12) 
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أهل  (1)]يستقبحه[وهنا على ما ، اضحالف وينصرف إليه لفظه فأدير األمر فيه على عرفه
على احملل امللبوس فيه سواء أوافق عرف بلده أم  أ[2/336] ذلك احملل فأدير األمر فيه

 .(2)ال
 )5(]كذلك[ ذ الرجل خوامت كثرية أو املرأة خالخلختلو ا (4)وأصلها (3)ويف الروضة 

فوقه بقرينة : ومعىن قوهلما بعد الواحد أي، ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز
وهو وإن حبثه ، لبس أكثر من خامت (7)]منع[ وإال القترى، (6)اخلالخل قاله أبو زرعة

ومل ، (9)"خصة بهالفرة حرام إال ما وردت الر  (8)ألنَّ استعمال ألنَّ : "احملب الطربي قال
يكره للرجل لبس فوق  (12)بقول الدارمي (11)إال يف خامت واحد، مردود نقال   (10)رد[ت]

جيوز له لبس زوج خوامت يف يد وفرد يف كل يد وزوج يف يد  (13)وقول اخلوارزمي، خامتني
 .وفرد يف أخرى

وحكى ، أنه ال جيوز لبس زوجني يف كل يد إال للنساء (1()14)ينونقل عن الصيدال 

                                 
 ( يف األصل: ))يستفتحه(( وهو تصحيف. 1) 
 (. 5/306(، وحاشية اجلمل )8/196اج )(، وهناية احملت15/352( انظر: اضحاوي الكبري )2) 
 (. 2/125( روضة الطالبني )3) 
 (. 3/101( انظر: العزيز )4) 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (5) 
 (. 1/480( انظر: حترير الفتاوي )6) 
 سقط من األصل.  (7) 
 .((استعمال ألنَّ الفرة حرام : ))ألنَّ يف األصل( 8) 
 (. 2/467( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9) 
 ( يف األصل: ))يزد(( وهو تصحيف. 10) 
 ( قوله: ))نقال (( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 11) 
  .(1/480( انظر النقل عنه يف حترير الفتاوي )12) 
 (. 2/467(، وأسىن املطالب )1/480( انظر النقل عنه يف حترير الفتاوي )13) 
، نقل عنه ابن الرفعة، والرافعي يف ينحممد بن داود بن حممد، أبو بكر املروزي الصيدال :( هو14) 

مواضع عدة، وهو تلميذ أليب بكر القفال املروزي، له مصنَّفات منها: شرح خمتصر املزين، وله 
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للنهي ؛ التحرمي (2)ح منهما األذرعيرجَّ ، نصر وجهنيوحكى يف حل التختم يف غري اخل
اجلواز مع  (4)ح يف شرح مسلملكن رجَّ ، وملا فيه من التشبه ابلنساء، (3)الصحيح عنه

ترجيح خالف  (5)السبابة وظاهر كالم ابن العماد الكراهة وخصها جبعله يف الوسطى أو
ليلبس اثنني منها أو أكثر  ب[2/337] ين وأنه حيل اختاذ خوامتما مر عن الصيدال

مع الكراهة وحيتمل أن حمل جواز مجع خوامت يف اللبس ما إذا كانت   )6(]واحدة[ دفعة
على ما مر  عرفا   بلغ وزن خامت ال جيوز لبسه أبن عد إسرافا  تكلها لو اجتمعت مل 

ال  إىل أن كل واحد منها جيوز لبسه على انفراده فاجتماع غريه معه وحيتمل خالفه نظرا  
 .وهذا هو األوفق إبطالقهم، يقتري حرمته

ألنَّ فيه خنوثة ؛ فيحرم على الرجل ولو من فرة (7)جملُ وخرج ابخلامت حنو سوار ودُ  
                                                                                       

 شرح على فروع ابن اضحداد، ومل أقف على سنة وفاته. انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى
(، وطبقات الفقهاء 725، رقم:2/29(، وطبقات الشافعية لألسنوي )322، رقم:4/148)

 (. 175، رقم:1/190الشافعية البن قاضي شهبة )
 (. 2/468(، وأسىن املطالب )1/480( انظر النقل عنه يف حترير الفتاوي )1) 
 (. 2/468( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2) 
يف كتاب اللباس  رواه مسلم يف صحيحهيف الوسطى واليت تليها، كما  ختمهي عن التَّ ( ثبت النَّ 3) 

(، من 2078، رقم:2/1008ختم يف الوسطى واليت تليها )والزينة، ابب: النهي عن التَّ 
: أن أختتم يف ِإْصَبعي هذه أو --ولفظه، قال: " هناين رسول هللا ، --حديث علي 

 هذه، قال: فأومأ إىل الوسطى واليت تليها". 
ذكره بعض  إال ما هيدل على كراهة أو حترمي ختم يف اإلهبام والبنصر فلم أجد ماأما التَّ       

الفقهاء؛ كالقمويل واألذرعي وغريمها؛ ملا فيه من التشبه ابلنساء. انظر: النقل عنهم يف 
(، وحاشية الشرباملسي على هناية احملتاج 1/380(، وأسىن املطالب )2/1328اإلسعاد )

(3/92 .) 
 (. 14/71مسلم )صحيح ( شرح النووي على 4) 
 (. 2/468( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )5) 
 من األصل ونسخة )ج(و)د(.سقط ( 6)

. انظر: هتذيب اللغة ) (7)  ْمُلوُج: املِْعَرُد ِمَن اضحُليِِ ْمُلُج والدُّ (، والصحاح 11/171الدُّ
 (. 2/276(، ولسان العرب )1/316)
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 .(1)ليق بشهامة الرجالتال 
عنه  (2)/حتليته كغالفة وإن انفصل: أي، (ف  ح  ص  مُ  ةُ ي  ل  )ح  جاز للرجل )و( 

يف ذلك  (6)به (5)وأضحق الزَّركشي، (4)له فيهما إكراما   ؛وللمرأة حتليته بذهب، (3)]بفرة[
أبن من كتب القرآن ابلذهب فقد أحسن وال  (7)وأفىت الغزايل، اللوح املعد لكتابة القرآن

 .واضح (8)والفرق بني كتابته وحتليته، وإن كان رجال  : أي، زكاة عليه
كما يف   وال سائر الكتب بذهب وال فرة اتفاقا  ، وال جيوز حتلية سرير املصحف

 .(9)اجملموع
ن به، إ قد أو ما غشيوال تعليق قناديل النَّ ، وال املساجد وال الكعبة ولو بفرة

ا ليست يف معىن املصحف؛ فيهاابلنار  أ[2/338] حصل منه شيء وألنَّ ذلك مل ، ألهنَّ
 .(10)ضحريرابينقل عن السلف خبالف كسوهتا 

 وطني )كسيف(أبن ال جياوز املعتاد ، بال سرف )آلة حرب(جاز للرجل حتلية )و(
ا ؛ وبيرة بفرة ،(12)ودرع وجوشن( ف   خُ )و   ،(11)ةقَ طَ نْ ورمح وأطراف سهام ومِ  ألهنَّ

                                 
 (. 4/385(، واجملموع )2/124(، وروضة الطالبني )3/99( انظر: العزيز )1) 
 /ب من نسخة )ب(. 282( هناية ل2) 
 ( يف األصل: ))بعره(( وهو تصحيف. 3) 
 .(4/386(، واجملموع )1/126(، وروضة الطالبني )3/102( انظر: العزيز )4) 
 (. 3/95(، وهناية احملتاج )2/468( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )5) 
 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )ب(. 6) 
 (.29)ص فتاوي الغزايل (7) 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))حتليله وكتابته((. 8) 
 (. 4/386( اجملموع )9) 
 (. 3/95(، وهناية احملتاج )4/386(، واجملموع )2/126( انظر: روضة الطالبني )10) 
يِه النَّاُس اضحَِياَصَة، َوال (11)  اْسٌم وهي ِمْنَطُق: ُكلُّ َما َشَدْدَت ِبِه َوَسَطَك، ـالـِمْنطََقُة: اْسٌم ِلَما ُيَسمِِ

 .(1/313(، وخمتار الصحاح )5/441غة )مقاييس الل ِلَشيء  بَِعْيِنِه. انظر:
ِديِد الَِّذي يُلَبُس اضحاجلَْوَشُن: الصَّْدُر، َوِقيَل: َما َعُرض ِمن َوَسِط الصَّْدِر، واجلْوَشُن: اْسُم ا (12) 

الح  (. 1/58(، وخمتار الصحاح )10/285ويسمى الدِِرُْع. انظر: هتذيب اللغة ) ِمَن السِِ
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 .(1)تغيظ الكفار
فيحرم حتلية ، وخرج هبا الذهب، (2)كانت من فرة  -- أن قبيعة سيفه وملا صحَّ 

وهو وإن حسنه ، دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفرة --أنه  :وأما خرب، (3)ذلك به
متعلق ابلتختم وما بعده كما  "بفرة" :وقوله ،(6()5)لكن ضعفه ابن القطان، )4(الرتمذي

، وقالدة دآبة، (7)ة انقةرَّ وبُـ ، وركاب، وجلام()، زين ماأو  )سرج(حتلية حنو  )ال( ،رتهقرَّ 
ا غري ملبوسة؛ أو مقلمة ومقراض فال جيوز ولو بفرة، وسكني خدمة للراكب   ألهنَّ

 .(8)كاألواين
هذان حرام على ذكور »:خلرب؛ (9)يف اجلواز للرجل ال مطلقا   )وكفضة ذهب( 

                                 
 .(4/385(، واجملموع )2/124وروضة الطالبني )(، 3/99( انظر: العزيز )1) 
( ، ورواه 2583، رقم:454ى )صيف السيف حُيلَّ  :( رواه أبو داود يف كتاب اجلهاد، ابب2) 

(، 1697، رقم:514الرتمذي يف كتاب اجلهاد، ابب: ما جاء يف السيوف وحليتها )ص
(، من حديث 5374، رقم:807ورواه النسائي يف كتاب الزينة، ابب: حلية السيف )ص

وله شاهد من حديث أمامة بن سهل عند النسائي يف كتاب الزينة، ابب:  ،--أنس 
واضحديث صححه ابن امللقن يف حتفة احملتاج إىل أدلة  ،(5373، رقم:807حلية السيف )ص

 (. 822، رقم:3/305(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )19، رقم:1/147املنهاج )
 )هبا((. ( يف نسخة )ب(: )3) 
 ،(1696، رقم:514رواه الرتمذي يف كتاب اجلهاد، ابب: ما جاء يف السيوف وحليتها )ص (4) 

 من حديث هود بن عبدهللا بن سعد عن جده مزيدة العصري.

مسع أاب عبدهللا حممد بن  ابن القطان، أبو اضحسن علي بن حممد بن عبدامللك اضِحْمرَيي، :( هو5) 
الوهم واإليهام على األحكام الكربى لعبداضحق يدل  بيانالفخار، وأاب جعفر اخلطيب، وله 

تويف سنة مثان وعشرين وستمائة. انظر ترمجته: تذكرة اضحفاظ  ،على حفظه وقوة فهمه
 (. 1098، رقم:522(، وطبقات اضحفاظ للسيوطي )ص1130، رقم:4/1407)

 (. 1248، رقم:3/481بيان الوهم واإليهام ) انظر:( 6) 
َبِعرِي َتُكوُن ِمن الرُبَُة ِهَي: الَّيِت ُيَشدُّ هِبَا زَِماُم النَّاَقِة، وِهَي َحْلَقٌة جُتَْعُل يف أَْنِف البـُرَُة النَّاَقِة:  (7) 

 (. 1/46(، واملصباح املنري )5/20ُصْفر  َوحَنْوِه. انظر: مقاييس اللغة )
 .(4/385(، واجملموع )2/124(، وروضة الطالبني )3/100ر: العزيز )( انظ8) 
 (. 3/93(، وهناية احملتاج )4/383( انظر: اجملموع )9) 
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 .(1)«ثهمانإل ل  أميت حِ 
عن قطع  (2)كما يف اجملموع  نعم إن صدأ حبيث ال يبني جاز استعماله مطلقا   
 نوعا  أبن منه ، أنه ال يصدأ (3)قول القاضي أيب الطيبب[2/339] جابوا عنأو ، مجاعة

وبذلك  ،أن علة حترميه العني واخليالء (5)يف األواين ومرَّ ، (4)يصدأ وهو ما خيالط غريه
ة إمنا هي ألنَّ العلَّ  ؛(7)/حرميالصحيح التَّ  (6)ويندفع قول األذرعي، يترح ما قالوه هنا

 عَ طِ قُ  --(9)أن عرفجة ملا صحَّ ؛ ألجله: أي، (8)منه اذ أنف()الخت   بل إمنا حيل ، العني
من  فاختذ أنفا  ؛ فأمره ، فاننت عليه ؛من ورق أنفا   ذاختف ؛أنفه يف وقعة يف اجلاهلية

 .(10)ذهب
                                 

 (. 307( سبق ختريج اضحديث )ص1) 
 (. 4/383( اجملموع )2) 
 (. 2/464(، وأسىن املطالب )4/383( انظر النقل عنه يف اجملموع )3) 
 (. 4/383( انظر: اجملموع )4) 
 أ(. 119/ل1( انظر: )5) 
 (. 2/464( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6) 
 /ب من نسخة )د(. 164( هناية ل7) 
 .(3/98(، والعزيز )2/479(، واضحاوي الكبري )1/204( انظر: املهذب )8) 
عرفجة بن أسد بن صفوان التيمي السعدي، كان من الفرسان يف اجلاهلية، وشهد  :( هو9) 

أن يتخذ أنفا  من ذهب، وهو معدود  --أسلم، وأذن له النيب  الب، فُأِصيب أنفه، ُُثَّ الكُ 
ومل أقف على سنة وفاته. انظر ترمجته:  ،وغريه ،من أهل البصرة، روى عنه عبدالرحن بن طرفة

 (. 5522، رقم:4/40(، واإلصابة )3635، رقم:4/21أسد الغابة )
ما جاء يف  :ختم، ابب(، ورواه أبو داود يف كتاب التَّ 19006، رقم:31/344( رواه أحد )10) 

، ورواه الرتمذي يف كتاب اللباس، ابب: ما 4232، رقم:754ربط األسنان ابلذهب )ص
 ، ورواه النسائي يف كتابه( وحسن1776، رقم:534ان ابلذهب )صنجاء يف شد األس

واضحديث  ،(5161، رقم:781)ص ؟هل يتخذ أنفا  من ذهب الزينة، ابب: من أصيب أنفه،
(، وقال األلباين: " ليس للحديث علة إال جهالة 4/382حسنه النووي يف اجملموع )

وإن وثقه العجلي وابن حبان"، ُُثَّ ذكر أن من اضحفاظ من حيسنون  ،عبدالرحن بن طرفة
كاضحافظ ابن كثري وابن رجب   ؛حديث مثل هذا التابعي ولو كان مستورا  غري معروف العدالة
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وخرج هبا وهي ، (1)فنعلى األ قياسا  ، ولو لكل أصبع، منه (ة  ل  ن ُ )أ  الختاذ  )و( 
قالوا ويف كل أصبع ، بتثليث اهلمزة وامليم واألشهر فتح األول وضم الثاين طرف األصبع

 .(2)اإلهبام ثالث أانملغري 
ا ال ؛ وال األصبع والكف فال جيوز من ذهب وال فرة، ال أمنلتني من أصبع  ألهنَّ
لة مبا إذا كان منتقييد جواز تعويض األ (4)ومنه أخذ األذرعي، (3)كون جملرد الزينةتتعمل ف

ا ال تعمل عمل األصلية حينئذ؛ إذا كان أشل (5)دون ما ما حتتها سليما   : أي، ألهنَّ
 .فال أثر له (6)/منلتان وإن أمكن أن تعمال لكنه عمل ضعيفواأل

ان ـمـوألنَّ عث؛ (7)ف أيرا  ـــنعلى األ اسا  ـمنه قي أ[2/340] (ن    )س  الختاذ )و( 
وجاز ذلك ابلذهب وإن أمكن ، ومل ينكره أحد، (8)شدوا أسناهنم به --  وغريه 

 .(9)يصدأ وال يفسد املنبتألنَّه ال ؛ ابلفرة اجلائزة لذلك ابألوىل

                                                                                       
 (. 824، رقم:3/308ا، انظر إرواء الغليل )وغريمه

 (،4/383(، واجملموع )2/123(، وروضة الطالبني )3/98العزيز ) انظر: (1) 
 (. 2/464( انظر: أسىن املطالب )2) 
(، وهناية 2/465(، وأسىن املطالب )2/123(، وروضة الطالبني )3/99( انظر: العزيز )3) 

 (. 3/91احملتاج )
 (. 3/91(، وهناية احملتاج )2/465( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )4) 
 (: ))ما((. ب( يف نسخة )5) 
 /ب من نسخة )ج(. 172( هناية ل6) 
(، واجملموع 2/123(، وروضة الطالبني )3/98(، والعزيز )2/479( انظر: اضحاوي الكبري )7) 

 (. 3/92(، وهناية احملتاج )2/464(، وأسىن املطالب )4/383)
 قال الرتمذي: "وقد روى غري واحد من أهل العلم أهنم  ،(540، رقم:1/553( رواه أحد )8) 

وذكر الزيلعي ، (534سنن الرتمذي )ص :انظر ،شدوا أسناهنم ابلذهب" -أي الصحابة-
نصب الراية  :نظرا ،وغريه من الصحابة ممن ضبَّب أسنانه ابلذهب --عن عثمان

(4/237 .) 
(، وهناية 2/465(، وأسىن املطالب )2/123(، وروضة الطالبني )3/99العزيز ) ( انظر:9) 

 (. 3/91احملتاج )
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أبن جيعل له شعبة من ذهب يستمسك هبا الفص  (خلامت)حال كون السن  )ال( 
لحق قليل هذا وإمنا مل يُ ، وألنَّه ال حاجة إليه، (1)لعموم أدلة املنع؛ فال جيوز وإن صغر

 .(2)انءمن اإل ألنَّ اخلامت أدوم استعماال  ؛ الصغرية ةِ ابلربَّ 
واألواين بذهب حرام  ،كآلة اضحرب  ؛ومتويه اخلامت والسقف واجلدار وغريها 
وإال فال قاله يف ،  إن حصل منه شيء ابلعرض على النار حرمت استدامتهَُثَّ ، (3)قطعا  

علم أنه ال فرق بني وبه يُ ، (6)وأصلها (5)مل اختالف كالم الروضةوعليه حيُ ، (4)اجملموع
فاندفع ما يف ، وشديد املالزمة له خبالفها )7(ابلبدن متصال   وإن كان ،األواين وامللبوس

 .مما خيالف ذلك،  (8)وغريه اإلسعاد
أبن تلبس ، (9)إمجاعا   مرأة()بال سرف الالذهب والفرة حيث كاان : أي (الم ح  )و 

 .(10)منهما حنو سوار وخلخال وطوق ونعل
  ،(12)يف اخلرب السابقث انلعموم اإلحالل لإل؛ (11)وكذا منسوج هبما يف األصحِِ  

                                 
 ( ُيشري بذلك إىل عموم أدلة حترمي لبس الذهب السابقة. 1) 
(، وهناية 4/464(، وأسىن املطالب )2/123(، وروضة الطالبني )3/99( انظر: العزيز )2) 

 (. 3/92احملتاج )
(، وهناية 2/123(، وروضة الطالبني )3/99(، والعزيز )3/262ي الكبري )( انظر: اضحاو 3) 

 (. 3/92احملتاج )
 (. 4/383( اجملموع )4) 
 (. 2/123( روضة الطالبني )5) 
 (. 3/98( انظر: العزيز )6) 
 ( يف نسخة )ب(: ))ابلندب((. 7) 
 (.3/125(، الغرر البهية )2/1335( اإلسعاد )8) 
 (.3/94(، وهناية احملتاج )4/384) ( انظر: اجملموع9) 
(، وهناية احملتاج 4/384(، واجملموع )2/125(، وروضة الطالبني )3/100انظر: العزيز ) (10)

(3/94.) 
 ( انظر: املصادر السابقة.11) 
 (.313( انظر: )ص12)
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 .(1)إذ ال شهامة له تنايف خنوثته؛ ومثلهن يف ذلك وفيما أييت الصيبب[ 2/341]
ولدخوله ، (3)لعموم اخلرب؛ اج هلن سواء اعتدنه أم الحل التَّ  (2)ب يف اجملموعوصوَّ  

؛ ن اعتدنه وإال فالإمشى على اضحل  (5)وأصلها (4)لكنه فيه هنا كالروضة، يف اسم اضحلي
والذي يتجه أنه حيرم عليهن يف انحية اطردت عادة الرجال ، من التشبه ابلرجال ا  حذر 

 .(6)وحيل هلن فيما عدا ذلك، بلبسه دونه
ألنَّ ؛ كخلخال وزنه مائتا مثقال؛  أما إذا أسرفن يف شيء من ذلك فال حيل 

وال ، النسل املقتري إلابحة اضحلي هلن هو التزين للرجال احملرك للشهوة الداعي إىل كثرة
أن أدىن  (8)وقرية كالمه كأصله، (7)الستبشاعه؛ بل تنفر منه النفس؛ زينة يف مثل ذلك

 (11)واجملموع (10)كأصله  (9)د يف املنهاجفقد قيَّ ، سرف كاف يف التحرمي وليس كذلك
ما أبيح أصله ال مينع من إابحته  (13)وأبن (12)ورجحه ابن العماد ،التحرمي ابملبالغة فيه

                                 
(،وأسىن املطالب 4/384(، واجملموع )2/125(، وروضة الطالبني )3/100( انظر: العزيز )1) 

  (.2/376احملتاج ) (، وهناية2/190)
 (. 4/384( اجملموع )2) 
 (.313تقدم اخلرب وخترجيه )ص( 3) 

 (. 2/125( روضة الطالبني )4) 
 (. 3/101( انظر: العزيز )5) 
 (. 3/94(، وهناية احملتاج )4/384(، واجملموع )3/101( انظر: العزيز )6) 
(، وأسىن املطالب 1/272إخالص الناوي )و (، 1/260( انظر: الديباج يف توضيح املنهاج )7) 

(2/467 .) 
 (. 195اضحاوي الصغري )صانظر: ( 8) 
 (. 68( منهاج الطالبني )ص9) 
 (. 1/331( انظر: احملرر )10) 
 (.4/384اجملموع )( 11) 

 (. 3/93(، وهناية احملتاج )2/466( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )12) 
 نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))أبن((.  ( يف13) 
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، (4)ن[ابلبد] (3)ضرارلإل ؛هتإذا مل ين (2) [بعشال] بدليل الزايدة على ،السرف (1)/قليل
 .وكل حلي مكروه جتب زكاته، قال وأبدىن سرف جتب الزكاة ألنَّ غايته أنه مكروه

، فيها داننري ودراهم مثقوبةأ[ 2/342]قالدة  (7)حترم (6)وأصلها (5)ويف الروضة
وظاهر كالمه أنه ال ، لدخوله يف اسم اضحلي؛ اجلوازأبن األصح ؛ (8)لكن رده يف اجملموع

ا ؛ أهنا مباحة وفيها الزكاة (10)وقول األسنوي، (9)زكاة فيها لعدم كراهتها وهو حمتمل ألهنَّ
 .خمالف لكالمهم، مل خترج بذلك عن النقدية

 .(11)وال زكاة فيها، هلا عرى وجعلت يف القالدة لَ عِ وتباح املعراة أي اليت جُ  
وحيث حل ، وحيث حرم اضحلي على الرجال والنساء حل كسره ومل جيب فيه أرش 

 .(12)ووجب أرشه، ألحدمها مل حيل
 آبلة حرب() هلا نحيال )ال(وكما الحيل الذهب والفرة هلا مع املبالغة يف السرف  

، (13)]هبم[ كما ال حيل هلا لبس زي الرجال املختص  ،وإن جاز هلا احملاربة آبلة اضحرب
لعن هللا » :للخرب الصحيح؛ وهو حرام كعكسه ،(14)ملا يف ذلك من التشبه هبم؛ وعكسه

                                 
 /ب من نسخة )ب(. 283( هناية ل1) 
 ( يف األصل ونسخة )ب(: ))السبع(( وهو تصحيف. 2) 
 ( يف نسخة )ب(: ))لالضطرار((. 3) 
 ويف نسخة )ب(: ))ابلندب((.  ،( يف األصل: ))ابلبدل((4) 
 (. 2/125( روضة الطالبني )5) 
 (. 3/101( انظر: العزيز )6) 
 ( يف نسخة )ب(: ))من حترمي((. 7) 
 (. 4/384( اجملموع )8) 
 (. 1/481( انظر: حترير الفتاوي )9) 
 (. 633بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص، كايف احملتاجانظر:  ( 10) 
 (. 3/94( انظر: هناية احملتاج )11) 
 (. 4/386(، واجملموع )2/127(، وروضة الطالبني )3/103( انظر: العزيز )12) 
 ( يف األصل: ))هبن((، ويف نسخة )ج(و)د(: ))هلم((. 13) 
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))هلم((. 14) 
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 (2)/واللعن ال يكون، (1)«املتشبهني ابلنساء من الرجال واملتشبهات من النساء ابلرجال
 .(3)على مكروه

 .(4)ةِ يَ لْ بل وال حاجة إىل اضحِ  ؛وإمنا جاز هلن لبس آلة اضحرب للرَّرورة وال ضرورة 
وحكمه أنه حيرم عليه من الذهب والفرة ما حيرم على  ، ف اخلنثىيذكر املصنِِ ومل 
 .(5)ثى احتياطا  نواأل الرَّجلكل من 
 
 
 
 

 

                                 
يف كتاب اللباس، ابب: املتشبهون ابلنساء واملتشبهات ابلرجال  رواه البخاري يف صحيحه( 1) 

  .-رضي هللا عنهما-(، من حديث ابن عباس 5885، رقم:3/1697)
 /أ من نسخة )د(. 165( هناية ل2) 
(، وهناية احملتاج 4/385(، واجملموع )2/124(، وروضة الطالبني )3/100( انظر: العزيز )3) 

(3/94 .) 
 (. 3/94(، وهناية احملتاج )2/466( انظر: أسىن املطالب )4) 
 (. 2/465(، وأسىن املطالب )2/124(، وروضة الطالبني )3/99( انظر: العزيز )5) 
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 )ابب( 
 يف صالة العيدين ب[2/343] 

 (3)أنه ر  ك  ذ  ، )2(﴾ژ  ژ  ڑ  ﴿: هللا تعاىل لقو ، (1)واألصل فيها قبل اإلمجاع 
 .)4(صالة األضحى

انفطر يف انسبة انثانية من  (6)]عيد[-- ه انبيصاَل  (5)وأن أول ]عيد[ 
 .(8)ومل يرتكها، (7)اهلجرة

  .(11)(10)يف ابب صالة انبفل تشرع فيها اجلماعة كما مرَ  (9)]سبة[ وهي
ال إال أن »:قال، هل علي غريها: ارف عن انوجوب خرب انصحيحنيوانصَ 

                                 
 .(2/199وأسىن املطانب )(، 1/408وبداية احملتاج ) ،(32( انظر: مراتب اإلمجاع )ص1)
 . 2( سورة انكوثر، رقم اآلية: 2)

 ( يف نسخة )د(: ))أن((. 3)
 (، وفتح انقدير8/503) البن كثري (، وتفسري انقرآن انعظيم8/559انظر: معامل انتبزيل ) (4)

 .(3/129) (، وانغرر انبهية2/199) (، وأسىن املطانب2/347وانعزيز ) ،(5/614)

 ( يف األصل: ))عبد(( وهو تصحيف. 5)
 ( يف األصل: ))عبد(( وهو تصحيف. 6)
عيد انفطر، وأنَه يف انسبة انثانية من  ع  ر  انسري أن أول عيد ش  ( قال ابن امللقن: "فقد اشتهر يف 7)

وقال احلافظ ابن حجر: "هذا مل أر ه ، (716، رقم:12/77انظر انبدر املبري ) ،"...اهلجرة
وأنه يف انسبة انثانية من  ،حديثاً، نكن اشتهر يف انسري أن أول عيد شرع هو عيد انفطر

 (. 803، رقم:3/1069) احلبري انتخليص :اهلجرة"، انظر
 (. 1/529(، ومغين احملتاج )3/129(، وانغرر انبهية )2/482( انظر: احلاوي انكبري )8)

مل يزل يواظب على صالة --قال ابن امللقن بعد أن ذكر قول انرافعي يف أن انبي        
:"وهذا مستفيض يقرب من انتواتر"، انظر: خالصة انبدر ُث َ قال  انعيدين حىت فارق اندنيا،

 (. 1/229املبري)
 سقط من األصل.  (9)
 أ(. 37/ل2انظر: )( 10)

 .(5/3(، واجملموع )1/577(، وروضة انطانبني )2/371( انظر: انتهذيب )11)
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من وجب عليه حضور اجلمعة وجب عليه حضور " :--وقول انشافعي، (1)«تطوع
 .(6)(5)إُث وال قتال برتكها (4)حممول على انتأكيد بال، (3)/(2)"انعيدين

تتوقف  ال إذ؛ ف وإن مل تلزمه اجلمعةمكلَ  (8)كل  انعيدين ندابً  (7)]كال[ ى(ل  )ص  
 .(10)كصالة االستسقاء؛  سبة (9)ألهنا؛ صالهتما على شروطها انسابقة

قانه  (12)عنالتبا ؛ (11)سن نه كما يف انروضة واجملموعفال ت   ىن(بِِ  )ال حاج   
    (16)ح به/صرَ نلمبفرد كما  (15)نسبيتها؛ مجاعة (14)وحمله يف صالهتا، (13)املاوردي وغري ه

 

                                 
(، 46، رقم:1/44يف كتاب اإلميان، ابب: انزكاة من اإلسالم ) روا ه انبخاري يف صحيحه( 1)

يف كتاب اإلميان، ابب: انصلوات انيت هي أحد أركان اإلسالم  روا ه مسلم يف صحيحهو 
 . --(، من حديث طلحة بن عبيدهللا 11، رقم:1/25)

 (. 48( انظر: خمتصر املزين )ص2)
 /أ من نسخة )ج(. 173هناية ل( 3)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))فال((. 4)
 ( يف نسخة )ب(: ))على تركها((. 5)
 .(3/129(، وانغرر انبهية )5/4(، واجملموع )2/348انظر: انعزيز )( 6)
 زايدة من نسخة )ب(.  (7)
 ( يف نسخة )ج(: ))نكل((. 8)
 ( يف نسخة )ب(: ))ألهنما((. 9)
 (. 1/530(، ومغين احملتاج )1/273(، وإخالص انباوي )1/577( انظر: روضة انطانبني )10)
 (. 5/31اجملموع ) ،(2/497( روضة انطانبني )11)
 ستأيت اإلشارة إىل األدنة يف انصفحة انتانية.( 12)
(، وانغرر انبهية 1/206انديباج يف توضيح املبهاج )و  ،(4/170( انظر: احلاوي انكبري )13)

(3/130.) 
 ( يف نسخة )ب(: ))صالهتما((. 14)
 ( يف نسخة )ب(: ))فتسن((. 15)
 /أ من نسخة )ب(. 284هناية ل( 16)
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نكثرة ؛ ق على احلاجش  جميع م  انتَ  نَ أل  ؛ (3)وانرافعي (2)املتويل (1)وأشار]إنيه[ ،انقاضي
 -- رواية فعله (4)تل  وعلى ذنك ح   ، أعماهلم يف ذنك انيوم خبالف جمرد فعلها فرادى

 .(8()7)فعلها مجاعة يف مثل هذا انيوم الشتهر (6)إذ نو؛ (5)هلا على تقدير صحتها
سن فعلها نلحاج فرادى قييد مبىن جرى على انغانب في  انتَ  أنَ أ[ 2/344]وانذي يظهر  

 .(10)وغريها (9)حلاجة؛ وإن كان بغري مىن
تكون إال ركعتني  ال عيد انفطر وعيد انبحر )للعيدين(وانصالة املشروعة  

 .كما مرَ ،  (11)األضحى أو ببية صالة عيد انفطر، إمجاعاً 
 

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 (. 2/199(، وأسىن املطانب )2/1338( انظر انبقل عبهما يف اإلسعاد )2)
احلج، ومل  من كتاب( ذكر انشيخ زكراي األنصاري أن انرافعي ذكر ذنك يف األغسال املسبونة 3)

انظر انبقل عبه يف أسىن  ،أجد ه يف املوضع املذكور من كتابه انعزيز، ونعله يف انشرح انصغري
 (. 2/199طانب )امل

 ( يف نسخة )ج(: ))حل((. 4)
( ذكر ابن امللقن أن احلافظ حمب اندين انطربي نقل يف شرحه نلتببيه عن شيخه حممد بن أيب 5)

َ قال ابن امللقن صاَل  --انفضل أن ابن حزم ذكر يف صفة حجة انوداع أن انبي  ها مبىن، ُث 
وذكر  ،(722، رقم:12/110ر انبدر املبري )وراجعت انكتاب املذكور فلم أر ذنك فيه. انظ

انظر انبقل عبه يف انتلخيص احلبري  ،مبىن ىصلَ احملب انطربي عن إمام احلرمني أنه قال: ي  
(3/1069 .) 

 ( يف نسخة )ب(: ))فلو((. 6)
 (. 2/385هناية احملتاج )و (، 2/199( انظر: أسىن املطانب )7)
انعيد  مل يصل    --عوانة اإلسفراييين يف صحيحه: أبنه بن حجر: " واحتج أبو ا( قال احلافظ 8)

ُث َ أتى املبحر؛ فبحر، ومل  ،مجرة انعقبة ىرم --حبديث جابر انطويل، فإن فيه أنه  ،مبىن
 (. 3/1069) احلبري انتلخيص :يذكر انصالة". انظر

 ( يف نسخة )ب(: ))نلحاجة((. 9)
 (. 2/385(، وهناية احملتاج )1/530( انظر: مغين احملتاج )10)
 .(2/489احلاوي انكبري )و (، 32(، ومراتب اإلمجاع )ص4/304( انظر: األوسط )11)
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نكثرة عوائد  أو ،نعود انسرور بعود ه أو ،نتكرر ه كل عام؛ وانعيد مشتق من انعود
نلزوم انياء  ومجعه أعياد وإن كان واوايً ، وال مانع من اعتبار انثالثة، هللا على عباد ه فيه

 .(1)نلفرق بيبه وبني أعواد اخلشب أو ،هفي
؛ وإن كر ه فعلها عقب انطلوع)وزوال هلا( نلشمس  )بني طلوع(ووقت صالته  

 .(2)ألن مبىن املواقيت على أنه إذا خرج وقت صالة دخل وقت غريها
ونيخرج وقت ، (4)نالتباع؛ (3)واألفضل أتخريها الرتفاع انشمس قدر رمح 
 (6)واختار ه انسبكي، إمنا يدخل ابرتفاعها (5)ونلخروج من خالف من قال، انكراهة

 .(7)وغري ه
 ر   نلح   (8)سنهنا ت  أيفتقر إىل شروط اجلمعة  ال من كون انبدب هبا مما مرَ  م  ل  وع   

 .(10)ويف قول قدمي يشرتط هلا اجلماعة، (9)يف بيته )وحده( كان)ولو( ،وغري ه
 

                                 
(، وانغرر انبهية 5/3اجملموع )(، و 87(، وحترير أنفاظ انتببيه )ص2/515انصحاح ) ( انظر: 1)

 .(1/529(، ومغين احملتاج )3/129)
 .(2/348(، وانعزيز )3/241(، وحبر املذهب )1/222املهذب )( انظر: 2)
 .(2/600(، وانبيان )3/241(، وحبر املذهب )1/222( انظر: املهذب )3)
(، 6243، رقم:3/410( روا ه انبيهقي يف كتاب صالة انعيدين، ابب: انغدو إىل انعيدين )4)

ضحى وانفطر حني تطلع كان يغدو إىل األ  --ونفظه: " أن احلسن كان يقول: إن انبي 
انشمس، فيتتام طلوعها، قال انبيهقي: "وهذ ه مرسل، وشاهد ه عمل املسلمني بذنك أو مبا 

، 2/211، انظر نصب انراية )"حديث غريب"وقال انزيلعي:  ،يقرب مبه مؤخرًا عبه"
 (. 632، رقم:3/100إرواء انغليل ) :(، وقال األنباين: "ال أعرفه"، انظر2810رقم:

 ( قونه: ))من قال(( سقط من نسخة )ج(. 5)
 (. 1/530( انظر انبقل عبه يف مغين احملتاج )6)
 (. 2/372(، وانتهذيب )45( انظر: انتببيه )ص7)
 ( يف نسخة )د(: ))ال تسن((. 8)
 (. 1/530(، ومغين احملتاج )2/359(، وانعزيز )3/229( انظر: حبر املذهب )9)
 (. 1/577ضة انطانبني )(، ورو 2/359( انظر: انعزيز )10)
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، وهو تذكري انغري ب[2/345] انغرض من اخلطبةالنتفاء ؛ وال خيطب املبفرد 
 .(2)رهمكذ ين؛ إمامهم (1)خبالف املسافرين وحنوهم خيطب ]هبم[

وبيت املقدس على املعتمد ، (3)واألفضل فعلها ابملسجد احلرام قطعاً  
 حَ  ص  ومن ُث َ ، (6)خبالف مسجد املديبة، ونوسعهما ،نلسلف واخللف تبعاً ؛ (5))4(مطلقاً 

، غريمها )بسجد(، (7)واظب على اخلروج نصالهتا يف انصحراء إال ملطر --أنه
مطر وحنو ه وإن ضاق  (9)حصل هلم أو املصلني )إن وسع(بل  مطلقاً  ال (8)ونكن
 .(10)نشرفه

                                 
 ( يف األصل ))هلم((. 1)
 (. 2/386(، وهناية احملتاج )1/578(، وروضة انطانبني )2/349( انظر: انعزيز )2)
 .(5/6(، واجملموع )1/581(، وروضة انطانبني )2/358( انظر: انعزيز )3)
 .(2/358( نقله انرافعي عن انصيدالين وأقر ه، انظر: انعزيز )4)
 .(2/204(، وأسىن املطانب )2/374انتهذيب )و (، 2/486احلاوي انكبري ) ( انظر:5)
(، وهناية احملتاج 1/534قبل اتساعه اآلن، انظر: مغين احملتاج ) ذكر انشربيين وانرملي أن هذا( 6)

(2/394.) 
روا ه انبخاري واظب على صالة انعيدين يف انصحراء هذا اثبت يف انصحيحني،  --( كونه7)

(، 956، رقم:1/255يف كتاب انعيدين، ابب: اخلروج إىل املصلي بغري مبرب ) يف صحيحه
ونفظه  ،--أيب سعيد اخلدريعن  (.889،رقم:1/393) يف كتاب صالة انعيدين مسلمو 

 . فيبدأ ابنصالة" خيرج يوم انفطر واألضحى إىل املصلى --قال:"كان رسول هللا
روا ه ابو داود يف كتاب انصالة ابب: يصل  ي ابنباس  ،وأما صالته نلعيدين يف املسجد نلمطر     

(، وروا ه ابن ماجة يف كتاب إقامة 1160، رقم:198انعيد يف املسجد إذا كان يوم مطر )ص
، 2/134انصالة وانسبة فيها، ابب: ما جاء يف صالة انعيد يف املسجد إذا كان مطر )

(، من حديث 1094رقم: ،1/435(، وروا ه احلاكم يف كتاب صالة انعيدين )1313رقم:
صالة انعيد يف  --ى هبم انبيوفيه:" أنه أصاهبم مطر يف يوم عيد، فصلَ  --أيب هريرة 
 (. 2150، رقم:3/1080) احلبري واحلديث ضعفه احلافظ ابن حجر يف انتلخيص ،املسجد"

 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))نكن((. 8)
 ( قونه: ))هلم(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 9)
 .(5/6(، واجملموع )1/581(، وروضة انطانبني )2/358( انظر: انعزيز )10)
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يف  أو ،(1)وكان خالف األوىل يف األول ،يف انثاين  ه  ر  ى يف انصحراء ك  فإن صلَ 
 .(3)أيضاً   ه  ر  ك  ]عبد ضيقه   (2)املسجد

 .(5)حلرمة دخوهلن نه؛ (4)وتقف حنو احليض بباب املسجد[
 )به( ندابً  )استخلف( ال مبه ذنك أم ب  ل  إىل انصحراء سواء ط   )وإن خرج( 

 ا صحَ م  ـ  ن؛ (6)ومن معهم من األقوايء ،واملرضى ،ي ببحو انشيوخابملسجد من يصل   : أي
 وألن فيه حثاً ، (9)يف ذنك -(8)-أاب مسعود األنصاري (7)استخلف/ --علياً  أنَ 

 وإعانة على صالهتم مجاعة.
قول  (12)وحذفه، (11)نلخليفة أن خيطب بغري أمر انويل كما يف األم (10)كر هوي   

                                 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: )األوىل((. 1)
 ( يف نسخة )ب(: ))مسجد((. 2)
 .(5/6(، واجملموع )1/581(، وروضة انطانبني )2/601( انظر: انبيان )3)
 سقط من األصل.  (4)
 (. 2/394(، وهناية احملتاج )5/7(، واجملموع )1/582( انظر: وروضة انطانبني )5)
  .(1/284(، واحملرر )2/359(، وانعزيز )2/601(، وانبيان )1/222( انظر: املهذب )6)
 /ب من نسخة )ب(. 284هناية ل( 7)
ري ة، أبو مسعود األنصاري، وهو املعروف :( هو8) ابنبدري، من  عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أ س 

بين احلارث، وهو مشهور بكبيته، ومسي ابنبدري؛ ألنه نزل ماء بدر، ومل يشهد بدراً عبد أكثر 
انظر ترمجته: االستيعاب  .تويف ابملديبة سبة إحدى وأربعني ،أهل انسري، وشهد انعقبة وغريها

، 7/309(، واإلصابة )6249، رقم:6/280(، وأسد انغابة )1827، رقم:3/1075)
 (. 10537:رقم

، 2/5( روا ه ابن أيب شيبة يف كتاب انصالة، ابب: انقوم يصلون يف املسجد كم يصلون؟ )9)
ي بضعفة (، وروا ه انبيهقي يف كتاب صالة انعيدين، ابب: اإلمام أيمر من يصل   5815رقم:

(، ونيس فيه ذكر أبن انذي استخلفه علي أاب 6351، رقم:3/440اس يف املسجد )انبَ 
 .(2909، رقم:2/825انبووي يف خالصة األحكام )صححه صاري، مسعود األن

 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))وكر ه((. 10)
 (. 2/518( األم )11)
 ( يف نسخة )ب(: ))وحذف((. 12)
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نكن يفوت به انتببيه ، خيطب وإن أذن نه ال وإن رفع به إيهام أنه، يمن يصل    (1)أصله
 أ[2/346] كرفذ  ، مطلقاً ويوهم أن نه أن خيطب ، خيطب املستفاد مبه ال على أنه

 .ألنه أقل إيهاماً ؛ (3)ملا قانه انشارح خالفاً  (2)]نه أوىل[ أصله
 .(4)واألوىل نإلمام أن أيذن نه يف اخلطبة

واستسقاء إال إن  ،وخسوف ،ونيس ملن ويل انصلوات اخلمس حق يف إمامة عيد
 .(6)(5)مجيع انصلوات/ ةد  إمامقـ ل    أو ،نه على ذنك نصَ 

معيبًا تتكرر  ألن هلا وقتاً ؛ يف كل عام (7)ها[صالة عيد يف عام ]صاَل د   ل   ومن قـ   
ا ه  د  ل   يها يف غري انعام انذي قـ  فال يصل    ،االستسقاء أو ،خبالف صالة اخلسوف، فيه
 .(8)فيه

 .(10)فيستحقها إمامها، يف انعشاء (9)وإمامة انرتاويح وانوتر اتبعة نإلمامة 
  بسبد ضعيف أنه  (12)وورد، (11)كاجلمعة  ؛رأسه وبدنه نلعيد ندابً  (ل  س  غ  و  ) 

 
 

                                 
 (. 196( انظر: احلاوي انصغري )ص1)
 سقط من األصل.  (2)
 ب(. 185/ل1لجوجري )نإلرشاد ا( انظر: شرح 3)
 (. 2/394( انظر: هناية احملتاج )4)
 /ب من نسخة )د(. 165هناية ل( 5)
 (. 2/394(، وهناية احملتاج )1/534(، ومغين احملتاج )3/132( انظر: انغرر انبهية )6)
 ( يف األصل: ))صالهتا((. 7)
 (. 2/395(، وهناية احملتاج )1/534(، ومغين احملتاج )3/132( انظر: انغرر انبهية )8)
 نه: ))نإلمامة(( سقط من نسخة )ب(. ( قو 9)
 (. 2/395(، وهناية احملتاج )1/535( انظر: مغين احملتاج )10)
 (، وروضة انطانبني1/284(، واحملرر )2/603(، وانبيان )1/223( انظر: املهذب )11)

 (. 1/533(، ومغين احملتاج )3/133(، وانغرر انبهية )5/10(، واجملموع )1/583)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وروي((. 12)
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 .(2)(1)كان يغتسل نلعيدين
 .(3)فإن عجز عبه تيمم 
 .(6)(5)هوريح كري ،وظفر ،إبزانة شعر (4)ندابً  (ن  ي  ز  ت   و  ) 
إال أن يكون غريها  (8)قال يف اجملموع، (7)وأفضلها انبيض، ويلبس أحسن ثيابه 

وكأن انفرق أن انقصد هبا إظهار ، يف اجلمعة ال :أي، أحسن فهو أفضل مبها هبا
 .(9)واضع إظهار انتَ وُث َ ، عمانب   

 .(11)(10)عبد ه من انطيب/ ما أبجود ندابً ( ب  ي  ط  ت  و  ) 
                                 

 ( يف نسخة )ب(: ))نلعيد((. 1)
( روا ه ابن ماجة يف كتاب إقامة انصالة وانسبة فيها، ابب: ما جاء يف االغتسال يف انعيدين 2)

(، وروا ه انبيهقي يف كتاب صالة انعيدين، ابب غسل انعيدين 1315، رقم:2/135)
 --ونفظه: "كان رسول هللا ،-م -(، من حديث ابن عباس6219، رقم:3/404)

يغتسل يوم انفطر ويوم األضحى"، وضَعفه انبيهقي ألجل حجاج بن متيم، وضَعفه ابن امللقن 
، 2/819(، وضَعفه انبووي يف خالصة األحكام )721، رقم:12/102يف انبدر املبري )

؛ حيث أعَل (، ونقل انزيلعي تضعيف احلديث عن ابن انقطان5/9(، واجملموع )2885رقم:
، انظر نصب انراية )  (. 1/86احلديث جببارة بن انـم غ ل  س 

 (. 2/106( انظر: أسىن املطانب )3)
 ( قونه: ))ندابً(( طمس من نسخة )ب(. 4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))كريهة((. 5)
(، وانعزيز 2/372(، وانتهذيب )2/487(، واحلاوي انكبري )1/223( انظر: املهذب )6)

(، 3/134(، وانغرر انبهية )5/10(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/354)
 (. 2/393(، وهناية احملتاج )1/534ومغين احملتاج )

(، وانغرر انبهية 5/11(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/354انعزيز )انظر:  (7)
 .(1/534(، ومغين احملتاج )3/134)

 (. 5/11( اجملموع )8)
 (1/534(، ومغين احملتاج )3/134(، وانغرر انبهية )5/11( انظر: اجملموع )9)
 /ب من نسخة )ج(. 173هناية ل( 10)
 .(5/10(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/354نعزيز )ا( انظر: 11)
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 اجلمعةخبالف نظري ه يف ، (وغريه) نلعيد( ل   ص  م  )ويفعل انغسل وما بعد ه  
 .(3)(2)يف ابهبا من انفرق بيبهما ملا مرَ ؛ (1)يفعله إال مريد حضورها ال ب[2/347]

وانظفر يف عيد انبحر إمنا يكون بعد انذبح  ،ومعلوم من األضحية أن إزانة انشعر 
 .(4)ملريد ه

 .(7)وهو متجه، (6)طيبيبة وانتَ أن املستسقي يرتك انز    (5)وحبث األسبوي 
 .(8)نكل مجعة وعيد وذو انثوب انواحد يغسله ندابً  
ويتبظفن ، احلضور إبذن حليلهن يف ثياب بذنتهن (9)واألوىل نغري ذوات]اهليئات[ 

 .(12)يف اجلمعة رَ ملا م  ، (11)يبةوانز    (10)ب[ي   ه ]انطَ ر  ك  وي  ، ابملاء
ملن  خالفاً ، (14)واجلمال ونو مبتذالت، ونو عجائز (13)[اهليئات] ه نذوات ر  ك  وي   

 .(16)بل يصلني يف بيوهتن احلضور ،تفسريي (15)[اهليئات]قال عطف اجلمال على 

                                 
 .(5/11(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/354انعزيز )( انظر: 1)
 (. 231( انظر: )ص2)
 (.5/11(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/354( انظر: انعزيز )3)
 (. 1/534( انظر: مغين احملتاج )4)
 (.349: ببدر احملالوي )صبتحقيق انطانب ،( انظر: كايف احملتاج5)
 وانطيب((. ( يف نسخة )ب(: ))6)
 (. 2/394( انظر: هناية احملتاج )7)
 .(5/11(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/354( انظر: انعزيز )8)
 يف نسخة )ج(و)د(: ))اهليئة((. و سقط من األصل،  (9)
 .( يف األصل: ))ابنطيب((10)
 (. 2/393(، وهناية احملتاج )1/534(، ومغين احملتاج )1/223( انظر: املهذب )11)
 (. 269( انظر: )ص12)
 .( يف األصل: ))اهليبات((13)
 .(5/12(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/354( انظر: انعزيز )14)
 .( يف األصل: ))اهليبات((15)
 (. 2/207( انظر: أسىن املطانب )16)
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 .(1)اخلباثى ر  ك  ومثلهن فيما ذ  ، وال أبس جبماعتهن وال أبن تعظهن واحدة 
 تقرر ما وال يبايف، إظهار انسرور: (3)أي، (2)زينبدب ملن مل خيرج مبهن انتَ وي   

 .(5)وسلم كان خيرج انعواتق وذوات اخلدور (4)أنه صلى هللا عليه/ حَ ص   ما
اين مجع خدر وهو وانثَ ، (8)(7)انيت ]بلغت[ (6)واألول مجع عاتق وهي انببت 
 ومن ُث َ ، نكثرة دواعي انفساد بعد ه؛ -- ألنه حممول على عهد ه؛ (11()10()9)[]انسرت

ملبعهن  أ[2/348] بعد هأحدث انبساء  ما --نو أدرك انبي -ل- عن عائشة حَ ص  
 .(12)املساجد

                                 
 (. 2/393(، وهناية احملتاج )2/207( انظر: أسىن املطانب )1)
 (. 2/393(، وهناية احملتاج )5/11(، واجملموع )2/354( انظر: انعزيز )2)
 ( قونه: ))أي(( سقط من نسخة )ب(. 3)
 /أ من نسخة )ب(. 285هناية ل( 4)
كتاب احليض، ابب: شهود احلائض انعيدين ودعوة املسلمني   صحيحه ( روا ه انبخاري يف5)

يف كتاب صالة انعيدين،  يف صحيحه (، وروا ه مسلم324، رقم:1/109) ىويعتزنن املصلَ 
وشهود اخلطبة، مفار قات نلرجال  ىابب: ذكر إابحة خروج انبساء يف انعيدين إىل املصلَ 

-لم قانت: " أمران يعين انبي ونفظه عبد مس، -ل-أم عطية عن(، 890، رقم:1/393)
-  َى املسلمني". أن خنرج يف انعيدين انعوائق وذوات اخلدور، وأمر احلَيض أن يعتزنن مصل 

 ( يف نسخة )ب(: ))انببية((. 6)
 ( يف األصل: ))تلعب(( وهو تصحيف. 7)
  (.10/235(، ونسان انعرب )1/199(، وخمتار انصحاح )4/219( انظر: مقاييس انلغة )8)
 .يف األصل: ))انسرتة(( (9)

 (.4/230(، ونسان انعرب )2/643(، وانصحاح )7/119انظر: هتذيب انلغة ) (10)

 (.5/12انظر: اجملموع ) (11)

، 1/232يف كتاب األذان، ابب: انتظار انباس قيام اإلمام انع امل  ) روا ه انبخاري يف صحيحه( 12)
يف كتاب انصالة، ابب: خروج انبساء إىل املساجد إذا  يف صحيحه (، وروا ه مسلم869رقم:

(، ويف مسلم: "نو رأى" بدل 445، رقم:1/207مل يرتتب عليه فتبة، وأهنا ال خترج مطيبة )
 قونه: "نو أدرك". 
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ألن أهل انقرى ؛ انعيد: أي (هِ لِ ي  ل   فِ ص  من نِ ) (1)انغسل وما بعد ه نلعيد (وجاز) 
 (2)نشق فلو مل جيز انغسل نيالً ، انذين يسمعون انبداء يبكرون نصالته من قراهم

 (5)قييد ابنبصفوكان وجه انتَ ، (4)يف اجلمعة فارقها انعيد وهبذا وبغري ه مما مرَ ، (3)عليهم
بعد انبصف مبا بعد انفجر نلمعىن  ما فإهنم أحلقوا فيه، (6)انقياس على مبيت مزدنفة

 .(7)اآليت ُث َ 
 .(9)خبالف عبارة أصله ،كما تشري إنيه عبارته،  (8)واألفضل فعله بعد انفجر 
 من صالة (10)]بعبادة[ متأكداً  ي انعيد وغري ه نيله كله ندابً أي: مصل    (وأحياه) 

نيليت انعيد مل ميت قلبه يوم متوت  امن أحي»:ملا ورد أبسانيد ضعيفة؛ (11)غريها أو
، ابنشغف حبب اندنيا أو ،انفزع األكرب يوم انقيامة أو ،ابنكفر: أي، (12)«انقلوب

                                 
 ( يف نسخة )ج(: ))نلعيدين((. 1)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))نيشق((. 2)
 .(3/133انغرر انبهية )(، و 5/10(، واجملموع )2/353( انظر: انعزيز )3)
 (.231انظر: )ص( 4)

 سقط من نسخة )ب(.  ( قونه: ))انبصف((5)
 (. 2/206( انظر: أسىن املطانب )6)
 أ(. 93/ل4( انظر: )7)
 (. 2/393(، وهناية احملتاج )1/534( انظر: مغين احملتاج )8)
 (.196انظر: احلاوي انصغري )ص (9)

 ( يف األصل: ))يعتاد ه(( وهو تصحيف. 10)
(، واجملموع 1/582(، وروضة انطانبني )2/353(، وانعزيز )3/210( انظر: حبر املذهب )11)

 (. 1/536(، ومغين احملتاج )3/132(، وانغرر انبهية )5/47)
(، 1782، رقم:2/377( روا ه ابن ماجة يف كتاب انصيام، ابب: فيمن قام نيليت انعيدين )12)

من قام نيليت انعيدين حمتسباً »قال:  --ونفظه عن انبي  ،--يث أيب أمامة من حد
 ،، ويف إسباد ه بقية بن انونيد وهو مدَنس وقد عبعن«هلل مل ميت قلبه يوم متوت انقلوب

(، واحلافظ ابن حجر 2996 :رقم، 2/847واحلديث ضَعفه انبووي يف خالصة األحكام )
 (. 2127، رقم:3/1074) احلبري يف انتلخيص
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 (3)عدم أتكد (2)وأخذ مبه األذرعي، (1)يتسامح فيها قانه يف اجملموعوأخبار انفضائل 
يف أخذهم  (4)د  ع  بـ  ويرد أبن تعدد طرق احلديث أورثه متاسكًا فال ، بهاالستحباب وصوَ 

 .(5)مبه أتكد االستحباب
 بصالة -م -عباس ابن وعن، وقيل بساعة مبه، حياء مبعظم انليلاإل (6)وحيصل 

 .(8)وانعزم على صالة انصبح مجاعة، (7)]مجاعة[ انعشاء ب[2/349]
؛ (10)أول رجب ونيلة نصف شعبان (9)بدب اندعاء فيهما كليلة اجلمعة ونيلةوي   

نو وافقت  ما ومشل كالمهم، (11)بلغبا أن اندعاء مستجاب: --نقول انشافعي
 نيلته نيلة اجلمعة فيسن إحياؤها ونو ابنصالة.

،  (12)ها به من حيث كوهنا نيلة مجعةمن كراهة إفرادها بقيام حمله إذا خصَ  وما مرَ 
 .(14)عاشوراء أو كأن وافق يوم عرفة؛  (13)كر ه صوم يومها إال نسببكما أنه ي  

                                 
 (. 5/48( اجملموع )1)
 (. 1/536(، ومغين احملتاج )2/206( انظر انبقل عبه يف أسىن املطانب )2)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))أتكيد((. 3)
 ( يف نسخة )ب(: ))يعد(( وهو تصحيف. 4)
 (.5/48انظر: اجملموع )( 5)

 ( يف نسخة )ب(: ))وجيعل((. 6)
 سقط من األصل.  (7)
(، ومغين احملتاج 3/133(، وانغرر انبهية )5/48(، واجملموع )1/582( انظر: روضة انطانبني )8)

(1/536 .) 
 ( قونه: ))اجلمعة ونيلة(( سقط من نسخة )ب(. 9)
 (. 2/206(، وأسىن املطانب )5/48(، واجملموع )1/582( انظر: روضة انطانبني )10)
 (. 2/485( انظر: األم )11)
 (. 275( انظر: )ص12)
 ( يف نسخة )ب(و)د(: ))ال نسبب((. 13)
 (. 6/448(، واجملموع )1/346( انظر: املهذب )14)
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نلخرب ؛ (2)فيه: أي، (ذهاابا ) قاصد صالة انعيد إن كان قادراً  ندابً ( 1)(ىومش) 
 .(3)انسابق يف اجلمعة وأتوها وأنتم متشون

 .(4)ضعف فال يبقص من أجر ه شيء يف انركوب ونو ذهاابً  أو أما انعاجز نبعد 
نعم إن ، (6)يف اجلمعة مبا فيه كما مرَ ،  (5)سن نه املشي راجعاً وأما غري ه فال ي   

م  ر  وإال ح  ، ررانضَ  فَ إن خ    ه  ر  تضرر انباس بركوبه نزحة ك  
(7). 

 (آخر بطريق) (8)يف اجلمعة كما مرَ ،  ي انعيد ككل ذاهب نعبادةمصل    (ورجع) 
عليه وسلم كان يفعل  (11)من أنه صلى هللا/ ملا صحَ ؛ (10)فيه (9)غري انذي ذهب/

أنه كان يذهب يف  (13)واألرجح يف ]سببه[، وخيص انذهاب ابنطويلة، (12)ذنك
                                 

 ( يف نسخة )د(: ))ومضى((. 1)
(، واجملموع 1/583(، وروضة انطانبني )2/359(، وانعزيز )1/224( انظر: املهذب )2)

 (. 1/535(، ومغين احملتاج )3/135(، وانغرر انبهية )5/14)
 (. 229خترجيه )ص( سبق 3)
(، وأسىن املطانب 5/14(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/359( انظر: انعزيز )4)

 (. 1/536(، ومغين احملتاج )2/207)
(، ومغين احملتاج 2/207(، وأسىن املطانب )5/15(، واجملموع )2/373( انظر: انتهذيب )5)

 (. 2/396(، وهناية احملتاج )1/536)
 (. 246ص( انظر: )6)
 (. 5/15( انظر: اجملموع )7)
 (. 246( انظر: )ص8)
 /أ من نسخة )د(. 166هناية ل( 9)
(، واجملموع 1/584(، وروضة انطانبني )3/223(، وحبر املذهب )1/224( انظر: املهذب )10)

 (. 2/395(، وهناية احملتاج )1/535(، ومغين احملتاج )3/135(، وانغرر انبهية )5/16)
 /ب من نسخة )ب(. 285هناية ل( 11)
يف كتاب انعيدين، ابب: من خانف انطريق إذا رجع يوم انعيد  روا ه انبخاري يف صحيحه( 12)

إذا كان  --ونفظه قال: "كان انبي  ،--(، من حديث جابر 986، رقم:1/262)
 يوم عيد خانف انطريق". 

 ( يف األصل: ))سببه(( وهو تصحيف. 13)



 يف صالة العيدين ابب                                          اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
361 

أخر شهادة  أقوالووراء ه ، يف أقصرمها أ[2/350] ويرجع، (1)[نألجر] تكثرياً ؛ أطوهلما
 ، نفاذتصدقة على فقرائهما، استفتاؤ ه فيهما، أهلهما به (2)]وتربك[، انطريقني

انتفاؤل ، احلذر مبهم، ازدايد غيظ املبافقني، قبور أقاربه فيهما (3)]زايرة[، يتصدق به ما
 اجتماع هذ ه املعاين كلها (4)وال مانع من، خشية انزحة، بتغيري احلال إىل املغفرة وانرضا

 .(5)أكثرها أو
به  أتسياً ؛ يف شيء من هذ ه املعاين --يشاركه  (6)]مل[ ملن بدب ذنك ونووي   

--  (8)(7)كانرمل واالضطباع. 
 
 
 
 
 

                                 
 ( يف األصل: ))نآلخر(( وهو تصحيف. 1)
 ( يف األصل ويف نسخة )ج(و)د(: ))برتك(( وهو تصحيف. 2)
 .( يف األصل: ))واترة((3)
 ( يف نسخة )ج(: ))أن((. 4)
 .(3/135(، وانغرر انبهية )5/16(، واجملموع )1/584( انظر: روضة انطانبني )5)
 سقط من األصل ومن نسخة )ج(و)د(.  (6)
، 1/428يف كتاب: احلج، ابب: عمرة انقضاء ) روا ه انبخاري يف صحيحهي شري هبذا إىل ما ( 7)

استحباب انرمل يف انطواف وانعمرة، ويف (، ومسلم يف كتاب: احلج، ابب: 1602رقم: 
عبد  ونفظه ،-م -(، من حديث ابن عباس1266، رقم: 1/576) انطواف األول يف احلج

وأصحابه، فقال املشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهبهم  --قدم رسول هللا "قال:  انبخاري
 ..."أن يرملوا األشواط انثالثة، --حى يثرب، وأمرهم انبي 

(، واجملموع 1/584(، وروضة انطانبني )2/365(، وانعزيز )2/326( انظر: انوسيط )8)
غرر (، وان1/274(، وإخالص انباوي )1/208(، وانديباج يف توضيح املبهاج )5/17)

 (. 3/136انبهية )
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؛ واستحب نإلمام أن يقف يف طريق رجوعه إىل انقبلة ويدعو (1)ويف األم 
 .(2)حلديث فيه

نيحوز فضيلة انقرب من ؛ ىقاصد صالة انعيد إىل املصلَ  ندابً  (3)(ر  ك  و ب  ) 
 .(4)وانتظار انصالة، اإلمام

: أي، (مِ ر  ح  للت  ) ندابً ( فيخرج)وحيبئذ ؛ انتبكري (6)سن]نه[فال ي   (5)/(ال إمام)
 .(8)نالتباع روا ه انشيخان، (7)عبد إرادته

يف عيد انفطر  (9)روأخَ ، ابخلروج نلصالة اإلمام ندابً  (ل  ج  حنر ع  )عيد  (ويف) 

                                 
 (. 2/496( األم )1)
، 1/156(، وانطرباين يف األوسط )16068، رقم:25/470( ي شري بذنك إىل ما روا ه أحد )2)

  --رأيت  رسول هللا"(، من حديث عبدانرحن بن عثمان انتيمي ونفظه قال: 490رقم:
كيف يبصرفون، وكيف   ى، فقام، فبظر إىل انباسإذا انصرف من انعيدين أتى وسط املصلَ 

وقال ال ي روى هذا احلديث عن عبدانرحن بن عثمان  "،يبصرف ُث َ يقف ساعة،  ُث َ   ،مستهم
وقال اهليثمي: "رجال انطرباين موثقون، وإن كان  ،إال هبذا اإلسباد، تفرد به: إبراهيم بن املبذر

فه معني يف رواية وضعَ فيهم املبكدر بن حممد بن املبكدر فقد وثقه أحد وأبو داود وابن 
قال ابن عييبة مل يكن  ": وقال احلافظ(، 3258رقم: ،2/206هم"، انظر: جممع انزوائد )غري 

وكان   ،ابحلافظ، وقال أبو زرعة نيس بقوي، وقال أبو حامت كان رجاًل صاحلاً ال يفهم احلديث
 . (10/317كثري اخلطأ مل يكن ابحلافظ حلديث أبيه"، انظر: هتذيب انتهذيب )

 ( يف نسخة )ب(: ))ويبكر((. 3)
(، واجملموع 1/583(، وروضة انطانبني )2/359(، وانعزيز )2/605( انظر: انبيان )4)

 (. 1/135(، ومغين احملتاج )3/135(، وانغرر انبهية )1/413وبداية احملتاج ) (،5/14)
 /أ من نسخة )ج(. 174هناية ل( 5)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (6)
املطانب  (، وأسىن5/16(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/360انظر: انعزيز )( 7)

 (. 1/535(، ومغين احملتاج )3/136(، وانغرر انبهية )2/208)
 (. 352( تقدم احلديث )ص8)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وأخر ه((. 9)
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ونيتسع انوقت بعد ، (3)(2)حزمبن  بذنك عمرو -- من أمر ه (1)ملا ورد مرسالً ؛ قليالً 
 .(4)نتفريق انفطرة؛ وقبل صالة انفطر، صالة األضحى نلتضحية

، انتعجيل بسدس انبهار وانتأخري بربعه ب[2/351] ضبط (5)واختار املاوردي 
 .(6)وفيه نظر
   ملخانفته فعله؛ (7)كما هو ظاهر انتبفل قبلها وبعدها  نه تبزيهاً   ه  ر  وإذا حضر ك   

-- (8)املعلوم من األخبار. 

                                 
احلديث املرسل: املشهور يف تعريفه أنه ما سقط مبه انصحايب. انظر: املوقظة يف علم مصطلح  (1)

 (. 1/88(، وانبكت على كتاب ابن انصالح البن حجر )38احلديث )ص
  ه انبي ـبعدها، واستعملوما د اخلبدق ـهـعمرو بن حزم بن زيد بن نوذان األنصاري، ش :( هو2)

-- تااًب كتبه نه فيه انفرائض وانزكاة واندايت وغري ذنك، روى على جنران، وروى عبه ك
 (. 5826، رقم:4/511. انظر ترمجته: اإلصابة )--عبه اببه حممد، مات يف خالفة عمر

(، من 242، رقم:3/410( روا ه انبيهقي يف كتاب صالة انعيدين، ابب: انغدو إىل انعيدين )3)
ل  »كتب إىل عمرو بن حزم وهو ببجران:   --حديث أيب احلويرث أن رسول هللا  ع ج  

ر  انفطر، وذك  ر  انَباس  «. األضحى وأخ  
وأعَله انبيهقي ابإلرسال، وقال: "وقد طلبته يف سائر انرواايت بكتابه إىل عمرو بن حزم فلم        

(، وانبووي يف 814، رقم:1/235وضَعفه ابن امللقن يف خالصة انبدر املبري ) ،أجد ه"
 يف انتلخيص  احلافظضعفه (، و 5/5(، واجملموع )2915، رقم:2/827الصة األحكام )خ

 (. 633، رقم:3/102األنباين يف إرواء انغليل )و (، 2151، رقم:1/1081) احلبري
 (. 2/359(، وانعزيز )2/600(، وانبيان )1/222( انظر: املهذب )4)
 (. 54( انظر: اإلقباع يف انفقه انشافعي )ص5)
 (. 2/396ر: حاشية انشرباملسي )( انظ6)
(، وروضة انطانبني 2/360(، وانعزيز )2/494(، واحلاوي انكبري )2/499( انظر: األم )7)

 (. 1/536(، ومغين احملتاج )2/208(، وأسىن املطانب )5/16(، واجملموع )1/583)
، 1/256يف كتاب انعيدين، ابب: اخلطبة بعد انعيد ) روا ه انبخاري يف صحيحهمبها ما ( 8)

ى يوم انفطر صلَ  --، ونفظه قال: "أن انبي -م -(، من حديث ابن عباس 964رقم:
يف كتاب صالة انعيدين،  روا ه مسلم يف صحيحهو  ،ركعتني مل ي ص ل   قبلها وال بعدها. . . "

 (. 884، رقم:1/394ى )ابب: ترك انصالة قبل انعيد وبعدها يف املصلَ 
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 .(1)كر ه ذنك نلمأموم إال إن اشتغل به عن مساع اخلطبةوال ي   
قبل صالة عيد : أي، (قبلها)عن األكل وانشرب  (2)كل واحد(وأمسك) 

 .(3)انبحر
، (4)نالتباع صححه مجاعة؛ انشرب قبل اخلروج نصالة انفطر أو ن األكلوس   

قبل  ما انفطر حيرم فيه األكل خبالف (5)]يوم[ قبل ما إذ؛ ونيتميز انيومان عما قبلهما
قبلها أول  (7)ماً فإنه كان حمرَ  ،نسخ حترمي انفطر قبل صالته (6)ونيعلم، يوم انبحر

على األكل  ونيكون انتأخري يف األضحى حامالً ، قبل صالة انبحر ما خبالف ،اإلسالم
 .(9)نالتباع روا ه أحد؛ (8)فإنه سبة، من كبد األضحية

                                 
 .(5/16(، واجملموع )1/583(، وروضة انطانبني )2/360( انظر: انعزيز )1)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))أحد((. 2)
 (. 3/137(، وانغرر انبهية )5/8(، واجملموع )2/360(، وانعزيز )1/223( انظر: املهذب )3)
، 1/254يف كتاب انعيدين، ابب: األكل يوم انفطر قبل اخلروج ) روا ه انبخاري يف صحيحه( 4)

 ال يغدو يوم انفطر حىت أيكل متراً". --قال:"كان رسول هللا --أنس عن(، 953رقم:
 ( زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 5)
 ( قونه: ))ونيعلم(( سقط من نسخة )ب(. 6)
 (( سقط من نسخة )ج(. ماً ( قونه: ))قبل صالته فإنه كان حمرَ 7)
(، وروضة 2/360(، وانعزيز )3/218(، وحبر املذهب )2/488( انظر: احلاوي انكبري )8)

 (. 1/535(، ومغين احملتاج )1/137(، وانغرر انبهية )5/8(، واجملموع )1/583انطانبني )
ول هللا ونفظه عبد أحد "أن رس ،( نيس يف رواية أحد انتبصيص على األكل من كبد األضحية9)

--   ،"كان إذا كان يوم انفطر مل خيرج حىت أيكل، وإذا كان يوم انبحر مل أيكل حىت يذبح
 (. 23041، رقم:38/149من رواية عبدهللا بن بريدة عن أبيه )

إمنا ورد ذنك عبد انبيهقي يف كتاب انعيدين، ابب: يرتك األكل يوم انبحر حىت يرجع        
 ونفظه قال:"كان رسول هللا ،عبدهللا بن بريدة عن أبيه (، من حديث6253، رقم:3/412)
--  ،إذا كان يوم انفطر مل خيرج حىت أيكل شيئاً، وإذا كان األضحى مل أيكل حىت يرجع

 واحلديث يف إسباد ه انونيد بن مسلم قال عبه احلافظ ،وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته"
 (. 127، رقم:51)ص سنياملدن تطبقا :انظر :"موصوف ابنتدنيس انشديد"،ابن حجر
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قبل يوم انفطر وانصائم قبل  (1)]املفطر[ فرق يف ذنك بني ال وانذي يظهر أنه 
 .من شأنه ما ألنه ابعتبار؛ املذكور أوالً  (2)وال يبافيه انتمييز، يوم انبحر
إن  (4)[ىاملصلَ ] أو ،(3)ن نه فعله يف انطريق/ونو مل يفعل ذنك قبل خروجه س   

ملا ؛ أ[2/352]وهو ظاهر، (6)تبخرم به مرؤته ال وقضيته أن فعله يف انطريق، (5)أمكبه
 .(7)أييت يف انشهادات

  .(11)(10)ماألعن  (9)ذنك كما يف اجملموع (8)]ترك[ كر هوي   
 ، نكن(14)نالتباع روا ه انبخاري فيهما؛ (13)(12)ووتراً  واألوىل أن يكون املأكول متراً 

 
 

 
 

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))انتميز((. 2)
 /أ من نسخة )ب(. 286هناية ل( 3)
 ( يف األصل ويف نسخة )د(: ))املصلي(( وهو تصحيف. 4)
 (. 1/535(، ومغين احملتاج )2/208(، وأسىن املطانب )5/8( انظر: واجملموع )5)
 ( يف نسخة )د(: ))مرورته((. 6)
 أ( من نسخة )د(. 287/ل2انظر: )( 7)
 سقط من األصل.  (8)
 (. 5/8( اجملموع )9)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))اإلمام((. 10)
 (. 2/492( األم )11)
 ( قونه: ))وتراً(( سقط من نسخة )ب(. 12)
(، وإخالص انباوي 5/8(، واجملموع )1/584(، وروضة انطانبني )1/223( انظر: املهذب )13)

 (. 3/137(، وانغرر انبهية )1/274)
 (. 364( كونه ال خيرج يوم انفطر حىت أيكل متراً، تقدم احلديث )ص14)
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 .(2)على أن مجاعة وصلو ه، (1)يف انثاين تعليقاً 
 .(4)رَ انعيد ركعتان كما م   (3)]وصالة[ 
نكبها امتازت على غريها أبمور ، انشروط واألركان وانسبن كغريهاوصفتها يف  

 .(5)تبدب فيها
مع رفع يديه : أي، (عِ ف  لر  ابِ )إمام ومبفرد  يف انركعة األوىل ندابً  (ّب   ك  ) من ُث َ (و) 

سوى  يقيباً  (سبعاا )، (8)يف صفة انصالة رَ كما م  ،  (7)حذو مبكبيه ةتكبري  (6)يف ]كل[
 .(10)أخذ ابألقل كَ فإن ش  ، (9)تكبرية اإلحرام وانركوع

                                 
تعليقًا يف كتاب انعيدين، ابب: األكل يوم انفطر قبل اخلروج  روا ه انبخاري يف صحيحه( 1)

 . --( عن أنس 1/254)
ابن روا ه ، و --(، من حديث أنس12268، رقم:19/287( مبهم اإلمام أحد يف مسبد ه )2)

خزمية يف كتاب مجاع أبواب صالة انعيدين، ابب: استحباب انفطر يوم انفطر على وتر من 
، 7/53(، وابن حبان يف كتاب انصالة ابب: انعيدين )1429، رقم:2/342انتمر )

(، وقال حديث 1090، رقم:1/433احلاكم يف كتاب صالة انعيدين )روا ه (، و 2814رقم:
روا ه (، و 1717، رقم:2/381اندارقطين يف كتاب انعيدين )روا ه صحيح على شرط مسلم، و 

، 3/411غدو )انبيهقي يف كتاب صالة انعيدين، ابب: األكل يوم انفطر قبل ان
قال احلافظ ابن حجر: " وصلها أحد يف مسبد ه واإلمساعيلي وابن حبان ، (6247رقم:

  .(2160، رقم:3/1083) احلبري انتلخيص :واحلاكم"، انظر
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (3)
 (. 350( انظر: )ص4)
 (. 1/531(، ومغين احملتاج )5/22(، واجملموع )1/578( انظر: روضة انطانبني )5)
 سقط من األصل.  (6)
وعجانة احملتاج (، 5/23(، واجملموع )1/578(، وروضة انطانبني )2/361انعزيز )انظر:  (7)

 .(1/531ومغين احملتاج )(، 3/137(، وأسىن املطانب )1/390)

 (. أ535/ل1( انظر: )8)
(، وانغرر انبهية 5/23(، واجملموع )1/578(، وروضة انطانبني )2/361انعزيز )انظر: ( 9)

 (.2/387وهناية احملتاج )، (1/531(، ومغين احملتاج )3/137)

 .(1/531(، ومغين احملتاج )1/578( انظر: روضة انطانبني )10)
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 (1)يف أيها أحرم ]جعلها[ أو ،هل نوى اإلحرام يف واحدة مبها استأنف كَ ونو ش  
 .(2)وأعادهن احتياطاً  ،األخرية
سواء أتى به قبل  ،مثالً  (3)ثالاًث أو]ستاً[ رَب  إلمامه إن ك   (اقاا ف  مأموم وِ ) رَب  ك  )و( 

سواء اعتقد ، فيهما فال يزيد عليه وال يبقص عبه ندابً ، وقبل انركوع (4)انقراءة أم بعدها
 .(6)«إمنا جعل اإلمام نيؤمت به »:خلرب؛ (5)إمامه ذنك أم ال

 .(8)به اجليلي ح  رَ وص  ، (7)فلو ترك إمامه انتكبريات مل أيت هبا كما اقتضا ه كالمهم 
وأتى يف اثنيته خبمس  ب[2/353] معه مخساً  رَب  انثانية ك  ونو أدرك إمامه يف  

وبه فارق ندب قراءة اجلمعة مع املبافقني ، (9)ألن يف قضاء ذنك ترك سبة أخرى؛ أيضاً 
 .(10)يف انصورة انسابقة يف اجلمعة

                                 
 .( يف األصل: ))فعلها((1)
(، واجملموع 1/579(، وروضة انطانبني )2/363(، وانعزيز )3/224( انظر: حبر املذهب )2)

 (. 1/531(، ومغين احملتاج )5/24)
 .األصل: ))شيئاً((( يف 3)
 ( يف نسخة )ج(: ))بعد((. 4)
(، وانغرر انبهية 5/24(، واجملموع )1/580(، وروضة انطانبني )2/363( انظر: انعزيز )5)

 (. 1/531 احملتاج )(، ومغين3/140)
، 1/202يف كتاب األذان، ابب: إجياب انتكبري وافتتاح انصالة ) روا ه انبخاري يف صحيحه( 6)

يف كتاب انصالة، ابب ائتمام املأموم ابإلمام  روا ه مسلم يف صحيحه(، و 734رقم:
 . --(، من حديث أيب هريرة 414، رقم:1/194)

(، ومغين 2/202(، وأسىن املطانب )5/24(، واجملموع )1/580( انظر: روضة انطانبني )7)
 (. 1/531احملتاج )

 (. 1/531(، ومغين احملتاج )2/202( انظر انبقل عبه يف أسىن املطانب )8)
(، واجملموع 1/580(، وروضة انطانبني )2/3668(، وانعزيز )3/224( انظر: حبر املذهب )9)

 (. 3/140(، وانغرر انبهية )5/22)
 (. 267( انظر: )ص10)
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شعار ألنه ؛ تكبري يف صالة انعيد املقضية ال أنه (2)عن انعجلي (1)ويف انكفاية 
إذ األصل يف انقضاء أن ؛ وهو األوجه،  مطلقاً كربأنه ي (3)وقضية كالم اجملموع، نلوقت

 .(4)حيكي األداء
ونو فعلها بعد انتعوذ حصل  (ذ  و  ع  ت   بني استفتاح و  )انسبع انفاضل  (5)ووقت 

 .(6)إمامه أو يف انفاحتة هو أبن يشرع، (مل يقرأ ما)نبقاء وقتها ؛ أصل انسبة
 .(7)مبحله فات جهالً  أو ،سهواً  أو ،فإن شرع فيها عمداً  
وقضيته ، نلتلبس بفرض؛ أن يتمه أو وكذا إذا شرع إمامه قبل أن أييت ابنتكبري 

، ونفوات حمله، حمتمل (8)وهو/ سهواً  أو يفوت بقراءة انسورة قبل انفاحتة عمداً  ال أنه
خبالف  يسمى استفتاحاً  ال ألنه بعد ه؛ وإمنا أبطل انتعوذ دعاء االفتتاح دون انتكبري

 .(9)انتكبري

                                 
 (. 4/462( كفاية انببيه )1)
أسعد بن حممود بن خلف انعجلي األصبهاين، و ن د  أبصبهان سبة مخس عشرة  :( هو2)

رًا من انرواية، وكان عليه املعتمد أبصبهان يف انفتوى، من ومخسمائة، كان فقيهًا مكث
تويف أبصبهان سبة ستمائة. انظر ترمجته: طبقات  ،مصَبفاته: آفات انوعظ، وتتمة انتتمة

، 2/196(، وطبقات انشافعية نألسبوي )1115، رقم:8/126انشافعية انكربى )
(، وطبقات 325، رقم:1/341(، وطبقات انفقهاء انشافعية البن قاضي شهبة )812رقم:

 (. 214انشافعية البن هداية هللا )ص
 (. 5/23( اجملموع )3)
 (. 1/532(، ومغين احملتاج )3/139( انظر: انغرر انبهية )4)
 ( قونه: ))ووقت(( سقط من نسخة )د(. 5)
(، وإخالص انباوي 5/23(، واجملموع )1/578(، وروضة انطانبني )2/361( انظر: انعزيز )6)

 (. 1/530(، ومغين احملتاج )3/137(، وانغرر انبهية )1/274)
(، ومغين احملتاج 3/137(، وانغرر انبهية )1/580(، وروضة انطانبني )2/368( انظر: انعزيز )7)

(1/532 .) 
 )د(.  من نسخةب /166هناية ل( 8)
 (. 1/580(، وروضة انطانبني )2/368( انظر: انعزيز )9)
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 ،بعد انركوع أبن ارتفع نيأيت به أو ،ن نه إعادهتابعد انفاحتة س   (1)/ونو تداركه 
 .(3)دوتعمَ  ،إن علم (2)بطلت صالته/

جبمع غري  أ[2/354] مَ وإن أ   (ٱ)يف انركعة األوىل  ندابً  (وقرأ)
 .(5)يف اجلمعة كما مرَ ،  (4)حمصورين
وال ، عقب انتصابه قائماً  يقيباً ( مخساا  (6)الثانية)انركعة  (يف)  ندابً رَب ك  )و( 

 .(8)انرفع من انسجود واهلوي نلركوع (7)حيسب مبها تكبريات
 .(9)ويف انثانية انغاشية ،قرأ يف األوىل سبح أو (اقرتبت)فيها  (وقرأ) 
يف ، انعيدين ثبيت عشرة تكبرية يف رَب ك    --أنه حَ ا ص  م  فل  ؛ أما انتكبري املذكور 

 يف انفطر كرَب وأنه كان ي  ، (10)سوى تكبرية انصالة انثانية مخساً  ويف األوىل سبعاً 

                                 
 /ب من نسخة )ج(. 174هناية ل( 1)
 /ب من نسخة )ب(. 286هناية ل( 2)
 .(1/580(، وروضة انطانبني )2/367(، وانعزيز )2/376( انظر: انتهذيب )3)
 .(3/138(، وانغرر انبهية )5/23(، واجملموع )2/362( انظر: انعزيز )4)
 (.268انظر: )ص( 5)

 ( قونه: ))انثانية(( تكرر يف نسخة )ب(. 6)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))تكبرية((. 7)
 (. 5/23(، واجملموع )1/578(، وروضة انطانبني )2/361( انظر: انعزيز )8)
 .(2/201(، وأسىن املطانب )5/23(، واجملموع )2/362( انظر: انعزيز )9)
 ،(، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ه6688رقم:، 11/283( روا ه أحد )10)

يف عيد ثبيت عشرة تكبرية، سبعًا يف األوىل، ومخسًا يف  ك رَب   --ونفظه قال:" أن انبي 
 ويف إسباد ه عبدهللا بن عبدانرحن انطائفي، قال عبه ،قبلها، وال بعدها " اآلخرة، ومل يصل   

وعبد احلاكم  ،(311تقريب انتهذيب )ص ر:انظ "،صدوق خيطئ ويهم احلافظ ابن حجر:"
بلفظ قال:  -ل-(، من حديث عائشة1108، رقم:1/438يف كتاب صالة انعيدين )

 احلافظقال  ،يكرب يف انعيدين اثبيت عشرة سوى تكبري االفتتاح..." --"كان رسول هللا 
، 3/1089انتلخيص احلبري ) "، انظر:مدار ه على ابن هليعة وهو ضعيفابن حجر: "

 (. 2180رقم:
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دل األول على ، (2)قبل انقراءة قبل انقراءة ويف انثانية مخساً  (1)واألضحى يف األوىل سبعاً 
ه من توابع ألنَ ؛ وانتعوذوانثاين على أهنا بني االفتتاح ، تكبرية انتحرم (3)ا بعدأهنَ 

 .(4)انقراءة
 (6)أنه ورد يف حديث مرسل (5)على، على تكبريات انصالة وأما انرفع فقياساً  

                                 
(( سقط من ( قونه: ))سوى تكبرية انصالة وأنه كان يكرب يف انفطر واألضحى يف األوىل سبعاً 1)

 نسخة )ج(. 
(، من 1149، رقم:197( روا ه أبو داود يف كتاب انصالة، ابب: انتكبري يف انعيدين )ص2)

وروا ه انرتمذي يف كتاب انعيدين، ابب: ما جاء يف انتكبري يف انعيدين  ،-ل-حديث عائشة 
-(، من حديث كثري بن عبدهللا عن أبيه عن جد ه، ونفظه: "أن انبي 536، رقم:179)ص
-   كرَب يف انعيدين يف األول سبعًا قبل انقراءة، ويف اآلخرة مخسًا قبل انقراءة"، قال

روي يف انباب"، وروا ه ابن ماجة يف كتاب  وهو أحسن شيء ،انرتمذي: "حديث حسن
(، وروا ه اندارقطين يف كتاب صالة انعيدين 1279، رقم:2/120إقامة انصالة وانسبة فيها )

(، وروا ه انبيهقي يف كتاب صالة انعيدين، ابب: انتكبري يف صالة 1731، رقم:2/387)
 (. 6265، رقم:3/416انعيدين )

قال انبيهقي: "قال أبو عيسى سأنت حممدًا يعين انبخاري عن هذا احلديث فقال: نيس يف       
انبووي: عبه هذا انباب شيء أصح من هذا، وبه أقول". واحلديث نه شواهد كثرية. قال 

. انظر خالصة األحكام ة"روا ه أبو داود وآخرون أبسانيد حسبة تصري مبجموعها صحيح"
(، من 639، رقم:3/107وصححه األنباين يف إرواء انغليل ) (،2930، رقم:2/831)

 مرفوعاً.  -ل-حديث عائشة
 ( قونه: ))بعد(( سقط من نسخة )ج(. 3)
 (. 1/530(، ومغين احملتاج )5/523( انظر: اجملموع )4)
 ( قونه: ))على(( سقط من نسخة )ج(. 5)
( روا ه انبيهقي مرساًل عن عطاء، يف كتاب صالة انعيدين، ابب: رفع انيدين يف تكبري انعيد 6)

، 1/1091يف انتلخيص احلبري )ابن حجر (. ضَعفه احلافظ 6283، رقم:3/420)
(، واألنباين يف إرواء 833، رقم:1/239(، وابن امللقن يف خالصة انبدر املبري )2187رقم:

 (. 640، رقم:3/112انغليل )
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 .(1)يعمل به يف مثل ذنك
واملعىن أن فيهما ذكر ، (3)مسلم (2)فلخرب روا ه؛ وأما انقراءة املذكورة بقسميها 
 .(4)كيوم احملشرملا فيه من حشر انباس  ؛ واحلال شبيه هبا، انقيامة
. وهذا من زايدته، (5)إمجاعاً  (جهراا )سن أن يكون كل من قراءته وتكبري ه وي   

واحلمد  ،سبحان هللا ندابً  قال سراً : أي (ّب   ك  و   ل  ل  ه  و   ل  د  ح   و   ل  ح  ب  س  و  )
 (ميىن)حتت صدر ه  (واضعاا )وهللا أكرب حال كونه ، وال إنه إال هللا ب[2/355]،هلل

 . (8)(7)كما يف تكبرية اإلحرام  (6)(امها)يسر  (على)يديه 
قبلهما وال  ال واخلمس انسبع من (بني كل تكبريتني) ُث َ  مرَ  ما يف إرساهلما وأييت

  .-(10)-مسعود ابن جيد عن فيهألثر ؛ (9)بعدمها

                                 
 (. 1/139( انظر: انغرر انبهية )1)
 ( قونه: ))روا ه(( سقط من نسخة )د(. 2)
، 1/394يف كتاب صالة انعيدين، ابب: ما يقرأ يف صالة انعيدين ) روا ه مسلم يف صحيحه( 3)

 . --(، من حديث أيب واقد انليثي 891رقم:
 (. 2/201( انظر: أسىن املطانب )4)
(، وإخالص انباوي 5/24(، واجملموع )1/580(، وروضة انطانبني )4/327( انظر: األوسط )5)

 (. 1/531(، ومغين احملتاج )3/139(، وانغرر انبهية )2/200(، وأسىن املطانب )1/275)
 (. 110)ص املطبوع:))يسرى((، انظر: ( يف منت اإلرشاد6)
 ( يف نسخة )د(: ))نإلحرام((. 7)
 .(2/200(، وأسىن املطانب )5/23(، واجملموع )1/578انطانبني )( انظر: روضة 8)
(، وانغرر 2/200(، وأسىن املطانب )1/578(، وروضة انطانبني )2/507( انظر: األم )9)

 (. 1/531(، ومغين احملتاج )3/140انبهية )
جر عبدهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، حليف بين زهرة، أسلم قدمياً، وها :( هو10)

، وأخذ انقرآن مبه غضاً كما أنزل، --واملشاهد بعدها، والزم انبي  ،اهلجرتني، وشهد بدراً 
تويف ابملديبة سبة اثبني وثالثني.  ،أخذ انقرآن عبهم --وهو أحد األربعة انذين أمر انبي 

(، 3182، رقم:3/381(، وأسد انغابة )1659، رقم:3/987انظر ترمجته: االستيعاب )
 (. 4970، رقم:4/198واإلصابة )
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وألن تلك انكلمات هي انباقيات انصاحلات ، وألنه الئق ابحلال، (1)وفعالً  قوالً 
 .(2)ومجاعةعباس  ابن عبد

 (5)وأن يقول، (4)إخل(3)[نه]شريك  ال إنه إال هللا وحد ه ال وجيوز أن يزيد 
عن  (8)ويف انروضة، (7)إخل (6)هللا أكرب كبريًا واحلمد هلل كثرياً : وهو، اعتيد ما

 ك وجلَ د  وتعاىل ج  ، تبارك امسك، سبحانك انلهم وحبمدك: يقول (10)(9)املسعودي

                                 
روا ه انبيهقي يف كتاب صالة انعيدين، ، و (9515، رقم:9/351انطرباين يف انكبري )روا ه ( 1)

االفتتاح، ُث َ يقف بني كل تكبريتني يهلل هللا تعاىل ابب: أييت بدعاء االفتتاح عقيب تكبرية 
 (. 6278، رقم:3/419) --ي على انبي ويكرب ه وحيمد ه ويصل   

موقوف عليه فبتابعه يف انوقوف بني  --قال انبيهقي: "وهذا من قول عبدهللا بن مسعود        
تكبريات وتقدميهن على كل تكبريتني نلذكر؛ إذ مل يرو خالفه عن غري ه، وخنانفه يف عدد ان

، ُث َ فعل أهل احلرمني وعمل املسلمني إىل --انقراءة يف انركعتني مجيعًا حبديث رسول هللا 
(، وصححه 2938، رقم:2/732حسن إسباد ه انبووي يف خالصة األحكام ) ،يومبا هذا"

 (. 642، رقم:3/114األنباين يف إرواء انغليل )
(، وهناية 1/531(، ومغين احملتاج )3/140(، وانغرر انبهية )2/200( انظر: أسىن املطانب )2)

 (. 2/388احملتاج )
 سقط من األصل.  (3)
 ( يف نسخة )ب(: ))إىل آخر ه((. 4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ويقول((. 5)
 ( قونه: ))كبرياً واحلمد هلل كثرياً(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 6)
 ( يف نسخة )ب(: ))إىل آخر ه((. 7)
 (. 1/579( روضة انطانبني )8)
 ( يف نسخة )د(: ))عن ابن مسعودي((. 9)
حممد بن عبدهللا بن مسعود املسعودي، أحد أئمة أصحاب انقفال املروزي، وأحد هو: ( 10)

 أصحاب انوجو ه، كان إمامًا فاضاًل، عاملاً، زاهداً، حسن انسرية، مسع من انقفال املروزي
تويف سبة عشرين وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات انفقهاء انشافعية  ،وغري ه، شرح خمتصر املزين

(، وطبقات 1030 :رقم 2/385(، وطبقات انشافعية نألسبوي )45، رقم:76نلبووي )ص
 (. 177، رقم:1/192انفقهاء انشافعية البن قاضي شهبة )
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 .(1)حيبئذ --ي على انبيويصل    :قال مجاعة من انصحابة، وال إنه غريك، ثباؤك
 .(3)قويل مل يرد فيه شيء (2)ألن فيه نقل ذكر؛ وظاهر كالم أصحاببا خالفه

 .(5)قدر آية معتدنة (4)وانسبة أن يكون مقدار]انذكر[ 
 .(7)واخلامسةابنتكبرية انسابعة  (6)وأن يصل انتعوذ ابنقراءة 
إىل سبحل وحدل؛ ألهنما علمان على  (8)األخصروعدل عن سَبح وحد  

مها أفضل صيغ انتسبيح وانتحميد كسبحت هللا وحدته  (9)سبحان هللا واحلمد هلل انلذين
 مما يف معبامها. (10)نعدم إجزاء غريمها/ ال ،ألفضليتهماأ[2/356]؛فتخصيصهما

الم على من بعد انسَ  (11)إذا فرغ اإلمام من انصالة صعد املبرب؛ نالتباع( ث   ) 
، بقدر األذان (13)قال اخلوارزمي، (12)ُث َ جلس ،م عليهموأقبل على انباس وسلَ ، عبد ه

                                 
 . --( كما سبق يف أثر ابن مسعود 1)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ركن((. 2)
 ( قونه: ))فيه شيء(( سقط من نسخة )ب(. 3)
 سقط من األصل.  (4)
 .(1/578(، وروضة انطانبني )3/222حبر املذهب )(، و 131انلباب )ص( انظر: 5)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))نلقراءة((. 6)
 (. 2/201(، وأسىن املطانب )5/23( انظر: اجملموع )7)
  نسخة )ب(: ))األخص((. ( يف8)
 ( يف نسخة )ب(: ))انذي((. 9)
 /أ من نسخة )ب(. 287هناية ل( 10)
، 1/255بغري مبرب ) ىيف كتاب انعيدين، ابب: اخلروج إىل املصل روا ه انبخاري يف صحيحه( 11)

(، من 889، رقم:1/393يف كتاب صالة انعيدين ) روا ه مسلم يف صحيحه(. و 956رقم:
كان خيرج يوم   -- ، ونفظه عبد مسلم: " أن رسول هللا--حديث أيب سعيد اخلدري 

فأقبل على انباس وهم  ؛ى صالته وسَلم قاماألضحى ويوم انفطر، فيبدأ ابنصالة، فإذا صلَ 
 . . . ". ، جلوس يف مصالهم

(، وروضة انطانبني 2/363(، وانعزيز )3/226املذهب )(، وحبر 2/512( انظر: األم )12)
 (. 1/532(، ومغين احملتاج )2/202) (، وأسىن املطانب5/28(، واجملموع )1/580)

  .(1/532(، ومغين احملتاج )2/202( انظر انبقل عبه يف أسىن املطانب )13)



 يف صالة العيدين ابب                                          اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
374 

َ قام، يف اجلمعة: أي  .ُث 
 .(2)ملا مرَ ؛ (1)(ال منفرد)ونو ملسافرين  (خطب) 
نالتباع ؛ واألضحية يف عيدها ،وتعرض يف خطبته ألحكام زكاة انفطر يف عيد ه 

 .(4)وألنه الئق ابحلال، (3)خرب انصحيحني يف بعضها يف
مبه يف فصول اخلطبة قانه  (5)]ويكثر[، ويببغي أن يفصل بني اخلطبتني ابنتكبري 
 .(6)انسبكي
يقيبًا متوانية  (تسعاا )عبد استفتاحها  (8)خطبتيه (7)من (ة  ل  و  ِل  ) ندابً  (ّب   ك  و  ) 

 .(9)فراداً إ
                                 

 (. 1/531(، ومغين احملتاج )5/31(، واجملموع )2/518( انظر: األم )1)
 (. 200( انظر: )ص2)
يف كتاب انعيدين، ابب: سبة انعيدين ألهل اإلسالم  روا ه انبخاري يف صحيحهما  :( مبها3)

(، 1961، رقم:2/942مسلم يف كتاب األضاحي، ابب: وقتها )و  (،955، رقم:1/254)
 يوم انبحر، فقال: --ونفظه عبد انبخاري قال: "خطببا انبي ،--انرباء بن عازب عن
نرجع فببحر فمن فعل ذنك فقد أصاب  ُث َ ي، ما نبدأ به يف يومبا هذا أن نصل   إن أول »

، فقام «ي فإمنا هو حلم عجله ألهله نيس من انبسك يف شيءسبتبا، ومن ذبح قبل أن يصل   
وعبدي جذعة خري  ،يخايل أبو بردة بن نيار، فقال: اي رسول هللا، أان ذحبت قبل أن أصل   

َبة قال:   «. اذحبها ونن جتزي جذعة عن أحد بعدك»أو قال:  ،«لها مكاهنااجع»من م س 
(، وروضة انطانبني 1/284(، واحملرر )2/364(، وانعزيز )3/327( انظر: حبر املذهب )4)

(، 2/203(، وأسىن املطانب )1/410وبداية احملتاج ) (،5/28(، واجملموع )1/580)
 (. 1/533ومغين احملتاج )

 ( يف األصل: ))ويكرب(( وهو تصحيف. 5)
 (. 2/203( انظر: انبقل عبه يف أسىن املطانب )6)
 ( قونه: ))من(( سقط من نسخة )ب(. 7)
 ( يف نسخة )ج(: ))خطبته((، ويف نسخة )د(: ))اخلطبة((. 8)
(، 1/284(، واحملرر )2/364(، وانعزيز )2/617(، وانبيان )1/125املهذب )انظر:  (9)

(، ومغين احملتاج 3/142(، وانغرر انبهية )5/28(، واجملموع )1/580انبني )وروضة انط
 (.2/392(، وهناية احملتاج )1/533)
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نقول بعض انتابعني إن ذنك ؛ (1)كذنك(اثنية سبعاا )يف استفتاح خطبة  رَب  ك  (و) 
ألن ؛ دالنة فيه ال ومع ضعفه، (3)واعرتضه يف اجملموع أبن سبد ه ضعيف، (2)من انسبة

فهو قول صحايب مل يثبت انتشار ه ، قول انتابعي من انسبة كذا موقوف على انصحيح
 .(4)على انصحيح

كما نص كان حسبا ً   -- ونو فصل بني انتكبريات حبمد وثباء على رسول هللا 
 .(5)عليه

كما قد يشري إنيه    ب[2/357] ،مبها ال وانتكبريات املذكورة مقدمة نلخطبة 
وافتتاح انشيء قد يكون ببعض مقدماته انيت نيست ، (6)بف دون كالم أصلهكالم املص   
 .(7)من نفسه
 .(9)كر ه تركهوي  ، استماع اخلطبتني (8)ويبدب/ 

 

                                 
 (.1/533(، ومغين احملتاج )2/364انعزيز )(، و 131انلباب )ص( انظر: 1)
ن ( ي شري بذنك اىل ما روا ه انبيهقي يف كتاب صالة انعيدين، ابب: انتكبري يف اخلطبة يف انعيدي2)

(، عن عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود أنه قال: "من انسبة 6308، رقم:3/428)
تكبري اإلمام يوم انفطر ويوم األضحى حني جيلس على املبرب قبل اخلطبة تسع تكبريات، 

واألثر ضَعفه انبووي يف خالصة األحكام  ،وسبعاً حني يقوم، ُث َ يدعو ويكرب   بـ ع د  ما بدا نه"
 (. 834، رقم:1/239(، وضَعفه ابن امللقن يف خالصة انبدر املبري )2960، رقم:2/837)

 (. 5/28( اجملموع )3)
 (. 5/28اجملموع )انظر: ( 4)
 (. 2/514( انظر: األم )5)
( أي أن عبارة أصله توهم أبن انتكبريات من اخلطبة حيث يقول: ". . . ُث َ فـ ت ح  اخلطبة بتسع 6)

 (. 196تكبريات، وانثانية بسبع"، انظر: احلاوي انصغري )ص
 .(3/144(، وانغرر انبهية )5/28(، واجملموع )1/581( انظر: روضة انطانبني )7)
 /أ من نسخة )ج(. 175هناية ل( 8)
(، وأسىن املطانب 5/29(، واجملموع )1/581(، وروضة انطانبني )2/364: انعزيز )( انظر9)

 (. 1/533(، ومغين احملتاج )3/144(، وانغرر انبهية )2/204)
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َ ؛ أحدمها فإن كان ابنصحراء جلس ندابً  (1)ومن دخل واخلطيب يف/  نيستمع ُث 
 .(3)مل خيش خروج انوقت ما ،بيته أو انعيد مبحله (2)ىصلَ 

 .(5)انصالة على مساع اخلطبة م  دَ ق  ، نو مسع (4)بل نو خشيه
ُث َ بعد فراغ ، ونه أن يبدأ ابنتحية، انتحية (6)ى انعيد ببيته ونيهابملسجد صلَ  أو 

 .(7)ي انعيداخلطبة يصل   
 وفعل مروان، (8)وأفهم تعبري املصبف بث َم أنه نو خطب قبل انصالة مل يعتد هبا 

 .(9)عليه اإلنكار فيهش د  د  ذنك 
يف  ومرَ ، (10)أساء: --ترك اخلطبة قال انشافعي أو ونو خطب واحدة 

                                 
 /أ من نسخة )د(. 167هناية ل( 1)
َ يصل   2)  ي((. ( يف نسخة )د(: ))ُث 
(، وانغرر انبهية 5/29)(، واجملموع 1/581(، وروضة انطانبني )2/364( انظر: انعزيز )3)

 (.1/533(، ومغين احملتاج )3/144)
 ( أي خروج انوقت. 4)
 (. 1/533(، ومغين احملتاج )3/144( انظر: انغرر انبهية )5)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))أو ببية((. 6)
(، واجملموع 1/581(، وروضة انطانبني )2/364(، وانعزيز )2/378( انظر: انتهذيب )7)

 (. 3/144انبهية ) (، وانغرر5/29)
(، وأسىن املطانب 5/30(، واجملموع )1/581(، وروضة انطانبني )2/505( انظر: األم )8)

 (. 1/532(، ومغين احملتاج )2/204)
انبخاري يف كتاب  ىنكار عليه اثبت يف انصحيحني، فقد رو اإل( تقدميه نلخطبة قبل انصالة و 9)

 روا ه مسلم يف صحيحه(، و 956، رقم:1/254رب )ى بغري مبانعيدين، ابب: اخلروج إىل املصلَ 
ونفظ  ،--أيب سعيد اخلدري عن(، 889، رقم:1/393يف كتاب صالة انعيدين )

حىت  -أي تقدمي انصالة على اخلطبة-انبخاري، قال أبو سعيد: "فلم يزل انباس على ذنك 
إذا مبرب ببا ه كثري بن ى خرجت  مع مروان وهو أمري املديبة يف أضحى أو فطر، فلما أتيبا املصلَ 

ي فجبذت  بثوبه فجبذين؛ فارتفع فخطب قبل انَصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصل   
 . . . ".  انصالة

 (. 2/505( انظر: األم )10)



 يف صالة العيدين ابب                                          اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
377 

ومن ، اجلمعة دون شروطها (3)أركان خطبة (2)تعترب فيها إال ال أن اخلطبة هبا (1)اجلمعة
 سن اجللوس هبا بني اخلطبتني.ي   (5)]أبنه[ (4)ح يف اجملموع صرَ ُث َ 

يف انتهبئة ابنعيد  مل أر ألحد من أصحاببا كالماً : أن انقمويل قال واعلم 
 وأن، أن انباس مل يزانوا خمتلفني فيها (6)ُث َ نقل عن احلافظ املقدسي، واألعوام واألشهر

بل ؛ (9()8)حجربن  ومل يرتض ذنك شيخ اإلسالم، (7)انذي يرا ه أهنا مباحة أ[2/358]
ضهم نبعض يف يوم ـعـيف قول انباس ب د ابابً ـقـقل عن انبيهقي أنه عـون، قال أهنا مشروعة

                                 
 (. 197( انظر: )ص1)
 سقط من نسخة )ج(.  ( قونه: ))إال((2)
 ( قونه: ))خطبة(( سقط من نسخة )ب(. 3)
 (. 5/28( اجملموع )4)
 ( يف األصل: ))فإنه((. 5)
عبدانعظيم بن عبدانقوي بن عبدهللا بن سالمة بن سعد املبذري، احلافظ انكبري، انور ع،  هو:  (6)

انزاهد زكي اندين أبو حممد املصري، و ن د  سبة إحدى ومثانني ومخسمائة، تفقه على اإلمام أيب 
انقاسم عبدانرحن بن حممد انقرشي، ومسع من أيب عبدهللا األراتحي، وتفَقه وصَبف شرحاً 

ى انتببيه، ونه خمتصر سبن أيب داود، وخمتصر صحيح مسلم، وبه خترَج احلافظ أبو حممد عل
اندمياطي، وإمام املتأخرين تقي اندين ابن دقيق انعيد، تويف يف انرابع من ذي انقعدة سبة 

(،  1187، رقم: 8/259ست ومخسني وستمائة. انظر ترمجته: طبقات انشافعية انكربى )
 (.1451، رقم:7/309املبهل انصايف )(، و 3/281انعرب )و 

 (.265تكملة املطلب انعايل، بتحقيق انطانب: حمبوب اجلهين )ص( انظر: 7)
شهاب اندين أحد بن علي بن حممد انعسقالين، و ن د  سبة ثالث وسبعني وسبعمائة،  :( هو8)

ث ومسع من  فحفظ انقرآن، وانعمدة، واحلاوي انصغري، وغريها، ُث َ طلب احلدي ؛نشأ يتيماً 
كثري، ورحل والزم شيخه احلافظ أاب انفضل انعرايف، وأذن نه يف انتدريس واإلفتاء، وصَبف 

تويف سبة اثبني ومخسني  ،ذيب، واإلصابةهانتصانيف انكثرية مبها: فتح انباري، وهتذيب انت
هبجة (، و 1/101(، واجلواهر واندرر )51، رقم:1/87ومثامنائة، انظر ترمجته: انبدر انطانع )

 (. 1192، رقم:579(، وطبقات احلفاظ نلسيوطي )ص134انباظرين )ص
 (. 11/51( انظر: فتح انباري )9)
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يف  (4)أخبارًا وآاثرًا ضعيفة حيتج جملموعها (3)وروي فيه، مبا ومبك (2)تقبل هللا/ (1)انعيد
يبدفع من نقمة مبشروعية  أو ،واحتج هو نعموم انتهبئة ملا حيدث من نعمة، (5)مثل ذنك

بقبول توبته عبد ختلفه  ر  ش   ا ب  مَ ـن --مانكبن  وأبن كعب، (6)وانتعزية، سجود انشكر
َبأ  ه  7)عبيدهللابن  قام إنيه طلحة --عن غزوة تبوك ومضى إىل انبي  .(8)فـ ه 

 .(9)انتكبري يف اخلطبة وانصالة ومرَ 
 (10)دوإما مقيَ ، يتقيد حبال ويسمى مطلقاً  ال ا يف غريمها فهو إما مرسلأمَ (و) 

 .(11)خيتص أبدابر انصلوات
                                 

 ( يف نسخة )ب(: ))يوم عيد((. 1)
 /ب من نسخة )ب(. 287هناية ل( 2)
 ( يف نسخة )ب(: ))يف ذنك((، ويف نسخة )د(: ))مبه((. 3)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))مبجموعها((. 4)
( انظر: انسبن انكربى يف كتاب صالة انعيدين، ابب: ما روي يف قول انباس يوم انعيد بعضهم 5)

 (، وذكر فيه آاثراً موقوفة ومرفوعة ومل يصح مبها شيء. 3/451نبعض تقبل هللا مبا ومبك )
 (. 2/401(، وهناية احملتاج )1/540(، ومغين احملتاج )2/210( انظر: أسىن املطانب )6)
أحد انثمانية انذين  ،لحة بن عبيدهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب انقرشي انتيميط :( هو7)

سبقوا نإلسالم، وأحد انستة أصحاب انشورى، وأحد انعشرة املبشرين ابجلبة، شهد أحداً وما 
ببفسه، واتقى عبه  --بعدها من املشاهد، وأبلى يوم أحد بالء عظيماً، ووقى رسول هللا 

يوم اجلمل سبة ست وثالثني وعمر ه أربع وستون سبة. انظر  ق ت ل   ،انببل بيد ه حىت شلت
(، واإلصابة 2627، رقم:3/84(، وأسد انغابة )1280، رقم:2/764ترمجته: االستيعاب )

 (. 4285، رقم:3/430)
روا ه مسلم يف (، و 4418، رقم:2/1215يف كتاب املغازي ) روا ه انبخاري يف صحيحه( 8)

، 2/1269يف كتاب انتوبة، ابب: حديث كعب بن مانك وصحابيه ) صحيحه
 --وانطلقت إىل رسول هللا ...: "--وفيه قال كعب بن مانك  ،(2769رقم:

ب ك توبة هللا عليك  ".  ...فيتلقاين انباس فوجاً فوجاً يـ ه َبوين  ابنتوبة، يقونون: ن تـ ه 
 (.366انظر: )ص( 9)

 ( قونه: ))مقيد(( سقط من نسخة )ب(. 10)
 (. 2/212(، وأسىن املطانب )1/587(، وروضة انطانبني )2/351( انظر: انعزيز )11)
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يبتدئ هبا يف كل  من انتكبريات نسقاً  (غري حاج ثالاثا ): هو أن يكرب فالول 
أن  )1(ونكن انسبة، ذنك انرجل وغري ه (ر  ر ِ ك  ليلتهما ي  )غروب مشس  (من)من انعيدين 

 .(2)خبالف املرأة واخلبثى، نشعائر انعيد إظهاراً ؛ (جهراا )يكون تكبري انرجل 
 (4) يف اجلهر ابنصالة (3)مرَ  ما حبضرة حمارم فقياس أو نعم إن كان أحدمها خبلوة 

 .(6)انرجل (5)جهر ب[2/359] نكن دون، أن جيهر هبا
وهو ، دون عبارته أال يتكلف ندب استمرار رفع انصوت (7)وأفهمت عبارة أصله

 .(8)ظاهر حيث مل يضر ه انرفع
بل يبدب يف سائر ؛ حبال من األحوال( بال قيد)وتكرير ذنك يكون من انرجل  

يف املبازل وانطرق واملساجد واألسواق  (9)األحوال كما أفادته عبارته دون عبارة أصله
 .(10)وقاعداً ، وقائماً ، وماشياً ، وراكباً 

 بصالة  (مِ ر  ح  الت  )نطق اإلمام ابنراء من تكبرية  (إىل)ذنك  (11)ويستمر على 
 

                                 
 ( قونه: ))انسبة(( سقط من نسخة )ج(. 1)
(، واجملموع 1/587(، وروضة انطانبني )2/351(، وانعزيز )2/498( انظر: احلاوي انكبري )2)

 (. 3/146(، وانغرر انبهية )5/38)
 ( يف نسخة )د(: ))ما هو((. 3)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))يف انصالة((. 4)
 ( قونه: ))جهر(( سقط من نسخة )د(. 5)
(، ومغين احملتاج 2/212(، وأسىن املطانب )5/44(، واجملموع )2/364( انظر: انعزيز )6)

(1/537 .) 
 (. 196( انظر: احلاوي انصغري )ص7)
 (. 4/38( انظر: اجملموع )8)
 (. 196"، انظر: احلاوي انصغري )ص...( وعبارة أصله: " وكرَب غري حاج ثالاثً برفع انصوت،9)
(، وأسىن املطانب 5/38(، واجملموع )1/587(، وروضة انطانبني )2/352( انظر: انعزيز )10)

 (. 2/397(، وهناية احملتاج )1/537(، ومغين احملتاج )2/212)
 ( قونه: ))على(( سقط من نسخة )ب(. 11)
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ألنه ذكر هلل تعاىل وشعار ؛ يشتغل به ما فانتكبري أوىل، إذ انكالم مباح إنيه؛ انعيد
 .(1)فانعربة إبحرامه ى مبفرداً فإن صلَ ، انيوم

، وانذي يظهر أنه نو قصد ترك انصالة ابنكلية اعترب يف حقه حترم اإلمام إن كان 
 .(3)االعتبار به مطلقاً  (2)وحيتمل، وإال اعترب بطلوع انشمس

ودنيل انتكبري نيلة عيد انفطر قونه ، وانتصريح ببدب تكرير انتكبري من زايدته 
 ۉ ۅۉ﴿، أي: عدة صوم رمضان (4)﴾ۅۋ﴿: تعاىل

مسعت من أرضا ه ": --قال انشافعي (6)عبد إكماهلا: أي، (5)﴾ې ې
 .(7)"من أهل انعلم يفسر اآلية بذنك

 كان آكد نلبص ومن ُث َ ، (8)انبحر انقياس على األول أ[2/360] ونيلة عيد 
 .(10()9)ودنيل كونه ثالاثً نسقاً اتباع انسلف واخللف، عليه

قال ، وهلل احلمد، (11)وهللا أكرب هللا أكرب، إنه إال هللا ال ويزيد بعد انثالث 

                                 
(، وأسىن املطانب 5/38(، واجملموع )1/587(، وروضة انطانبني )2/351انظر: انعزيز ) (1)

 (.1/537(، ومغين احملتاج )2/212)

 ( يف نسخة )ب(: ))حمل((. 2)
  (.3/146انظر: حاشية انشربيين على انغرر انبهية ) (3)
 . 185رقم: من آية ( سورة انبقرة، 4)
 . 185رقم: من آية ( سورة انبقرة، 5)
 ( يف نسخة )ب(: ))كماهلا((. 6)
 (. 2/486األم )انظر: ( 7)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))األوىل((. 8)
(، وأسىن املطانب 4/38(، واجملموع )1/588(، وروضة انطانبني )2/351( انظر: انعزيز )9)

 (. 2/398(، وهناية احملتاج )1/536(، ومغين احملتاج )2/212)
بن ( قال احلافظ ابن عبدانرب: "وأما كيفية انتكبري فانذي صَح عن عمر وابن عمر وعلي وا10)

 ( 4/338انظر: االستذكار ) ،مسعود أنه ثالث ثالث، هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب"
 ( قونه: ))هللا أكرب(( سقط من نسخة )ج(. 11)
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أن يكون  (3)زاد من ذكر هللا فحسن واستحسن يف األم (2)وما/: -(1)-انشافعي
إنه إال هللا وال نعبد  ال ،وسبحان هللا بكرة وأصيالً ، واحلمد هلل كثرياً ، زايدته هللا أكرب كبرياً 

 ،إنه إال هللا وحد ه صدق وعد ه ال ،خملصني نه اندين ونو كر ه انكافرون (4)إال إاي ه/
 إنه إال هللا وهللا أكرب. ال ،وهزم األحزاب وحد ه ،ونصر عبد ه

،  (5)بل يلي إىل أن يشرع يف أسباب انتحلل؛ أما احلاج فال يكرب نيلة األضحى 
 .(6)علم مما أييت ُث َ كما ي  

 .(8)انطواف (7)واملعتمر يلي إىل أن يشرع يف 
 مقيم، غري ه أو حاج كل مصل    رَب  ك  : وخيتص ابألضحى أن ي  )و(الثاين 

 نفاًل كانت )كل صالة(أي: عقب  )بعده(غري ه  أو مبفرد، أنثى أو ذكر، مسافر أو
وإن انزع فيه ، (11)وغريها (10)ونو جبازة على املذهب يف انروضة، (9)فرضاً  أو

يف مدة  (14)مقضية أو (13)]مبذورة[ أو، تطول بهألنه نيس فيها حىت ؛ (12)األذرعي

                                 
 (. 2/520( انظر: األم )1)
 /ب من نسخة )ج(. 175هناية ل( 2)
 (. 2/520( األم )3)
 /أ من نسخة )ب(. 288هناية ل( 4)
  .(1/414وبداية احملتاج ) (،4/38(، واجملموع )1/285احملرر )و (، 2/352( انظر: انعزيز )5)
 ب(. 278/ل4( انظر: )6)
واملعتمر يلي إىل أن يشرع يف(( سقط من نسخة  ،ُث َ ( قونه: ))أسباب انتحلل كما يعلم مما أييت 7)

 )ب(. 
 .(1/537(، ومغين احملتاج )3/148(، وانغرر انبهية )2/212( انظر: أسىن املطانب )8)
 أو فرضاً(( سقط من نسخة )ب(و)ج(.  ،( قونه: ))نفالً كانت9)
 (. 1/588( روضة انطانبني )10)
 (. 2/213(، وأسىن املطانب )5/24( انظر: اجملموع )11)
 مل أقف على قول األذرعي.( 12)

 سقط من األصل.  (13)
 ( قونه: ))مقضية(( تكرر يف األصل. 14)
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 ألنه شعارها خبالف؛ غريها (1)مقضية/و  انتكبري اآليت بياهنا سواء مقضيتها
مدة انتكبري إذا  (3)[وفائتة]،(2)سجدة انتالوة وانشكر كما يف انرونق ب[2/361]

 .(4)ألن انتكبري شعارها وقد فاتت؛ قضاها يف غريها
 )عرفة إىل(يوم  )من صبح( (5)هي ختتلف فغري احلاج يكرب نذنك ُث

 .(8)(7)سباد هإ (6)نالتباع صحح احلاكم؛ شريق()الت  آخر أايم  )عصر( عقب
 (11)ويف اجملموع (10)كانرافعي  (9)وجرى عليه احلاوي، وقيل هو كاحلاج فيما أييت 

                                 
 /ب من نسخة )د(. 167هناية ل( 1)
 (. 1/538( انظر انبقل عن انرونق يف مغين احملتاج )2)
 .( يف األصل: ))وفائدة((3)
 (. 2/213( انظر: أسىن املطانب )4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))كذنك((. 5)
حممد بن عبدهللا بن حممد انبيسابوري، و ن د  سبة إحدى وعشرين وثالمثائة، طلب احلديث  :( هو6)

اسان وما وراء انبهر، فسمع من أنفي شيخ، روى عن أبيه، وأيب صغرياً، ورحل وجال يف خر 
وغريمها، وصَبف املستدرك،  ،واندارقطين ،انعباس األصم، وغريمها، وحَدث عبه انبيهقي

تويف سبة مخس وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات علماء  ،وانتاريخ، واملدخل، وغري ذنك
(، وطبقات احلافظ 962، رقم:3/1039(، وتذكرة احلفاظ )941، رقم:3/237احلديث )

 (. 929، رقم:426نلسيوطي )ص
 ( يف نسخة )ب(: ))صححه احلاكم إبسباد ه((. 7)
ونفظه قاال: "أن (، عن علي وعمار 1111، رقم:1/439( روا ه احلاكم يف كتاب انعيدين )8)

 ،وكان يقبت يف صالة انفجر ،كان جيهر يف املكتوابت بسم هللا انرحن انرحيم  --انبي
وقال: "هذا  ،وكان يكرب من يوم عرفة صالة انغداة ويقطعها صالة انعصر آخر أايم انتشريق"

ابر حديث صحيح اإلسباد، وال أعلم يف رواته مبسواًب إىل اجلرح، وقد روي يف انباب عن ج
بن عبدهللا وغري ه، ومن فعل عمر، وعلي، وعبدهللا بن عباس، وعبدهللا بن سعيد، فصحيح 

 عبهم انتكبري من غداة عرفة إىل آخر أايم انتشريق". 
 (. 196( احلاوي انصغري )ص9)
 (. 2/366( انظر: انعزيز )10)
 (. 5/39( اجملموع )11)
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وقال يف انروضة أنه األظهر ، (1)حه يف األذكاروصحَ ، أنه املشهور نكن اختار األول
 .(2)احملققنيعبد 

إال عبد هذ ه األايم وإن مل يقطع انتلبية املعتمر فيكرب يف  "غري احلاج :"ومشل قونه 
 .(3)ابتداء انطواف

أايم : (4)أي )صبح آخرها(عقب  )حنر إىل(يوم  )احلاج من ظهر( ك رَب   )و( 
يها وانصبح آخر صالة يصل   ، انتلبيةألن انظهر أول صالته بعد انتهاء وقت ؛ شريقانتَ 

واملراد كما هو ظاهر أن من ، (6)ب كما أييتإذ انسبة أتخري انظهر إىل احملص   ؛ (5)مبىن
فرق يف ندب ذنك بني تقدمي انتحلل على انصبح  ال وإال فاألوجه أنه، شأنه ذنك

شعار ه حيبئذ ألن ؛ يكرب عقبها ال نو أخر ه عن انظهر فإنه ما خبالف، وأتخري ه عبها
نفر  أ[2/362] ومن، وال بني املقيم مبىن وغري ه ونو نغري عذر، (7)نبقاء إحرامه؛ انتلبية
 .(9)هذا كله يف تكبري يرفع به صوته وجيعله شعاراً ، األول وغري ه (8)انبفر

 (11)وقضية كالمهم سيما كالم انتببيه، (10)أما نو استغرق عمر ه ابنتكبري فحسن 
 وأنه يبقطع بفعل انعصر، (12)انظهر أو وقته إال بفعل انصبحيدخل  ال أن انتكبري

                                 
 (. 302( األذكار )ص1)
 (. 1/588( روضة انطانبني )2)
 (. 1/275( انظر: إخالص انباوي )3)
 ( قونه: ))أي(( سقط من نسخة )ج(. 4)
 .(1/276(، وإخالص انباوي )1/587(، وروضة انطانبني )2/365( انظر: انعزيز )5)
 ب(.90/ل4انظر: ) (6)
 ( قونه: ))نبقاء إحرامه(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 7)
 ( يف نسخة )ج(: ))انبقل((. 8)
 (. 2/214( انظر: أسىن املطانب )9)
(، وانغرر انبهية 5/42(، واجملموع )1/588(، وروضة انطانبني )2/366( انظر: انعزيز )10)

 (. 1/537(، ومغين احملتاج )3/150)
 (. 46( انتببيه )ص11)
 ( يف نسخة )ب(: ))وانظهر((. 12)
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ني ونو يف تاألخري  (3)]بعد[ ني أوت ه قبل األونصاَل  (2)عقب ما (1)فال يكرب، انصبح أو
إال أن ، (6)انصالة ال أن انتكبري شعار انوقت (5)من مرَ  ما نكن قد يبافيه، (4)انوقت

فإذا فعلت انعصر ، انوقت تبع هلا (7)جياب أبنه وإن كان كذنك نكبه نغري صاحبة/
وال مانع من  ، مل توجد صاحبة وقت فال تبعية أو مل تبق (10)مثالً  (9)مل تفعل انصبح (8)أو

، يف ذنك ُث َ رأيت كالم األذكار صرحياً ، هلا وإن كان شعار انوقت كونه يف غريها تبعاً 
عرفة إىل أن يصلي وأما عيد األضحى فيكرب فيه من بعد صالة انصبح يوم  " :وهو

وبه ، انتهى ،(12)"ُث َ يقطع، انعصر (11)ويكرب خلف هذا، انعصر من آخر أايم انتشريق
من بقاء وقت انتكبري إىل غروب آخر أايم  (14)كاجلويين  (13)قانه انغزايل ما علم ضعفي  

 .(15)انتشريق

                                 
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))بال تكبري((. 1)
 ( قونه: ))ما(( سقط من نسخة )د(. 2)
 سقط من األصل.  (3)
 ( يف نسخة )ب( زايدة قونه: ))وإن بقي وقتهما(( 4)
 ( قونه: ))من(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 5)
 (. 5/42( انظر: اجملموع )6)
 /ب من نسخة )ب(. 288هناية ل( 7)
 ( قونه: ))أو(( سقط من نسخة )ج(. 8)
 ( قونه: ))مل تفعل انصبح(( تكرر يف نسخة )ج(. 9)
 ( قونه: ))مثاًل(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 10)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))هذ ه((. 11)
 (. 302( األذكار )ص12)
 (. 152( انظر: اخلالصة )ص13)
  (.3/53انظر انبقل عبه يف حاشية انشرواين على حتفة احملتاج ) (14)
( قونه: ))انتهى وبه يعلم ضعف ما قانه انغزايل كاجلويين من بقاء وقت انتكبري إىل غروب 15)

 آخر أايم انتشريق(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 
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 يكرب وإن طال انفصل تذكر(ب)فعقب انصالة  (1)]انتكبري[)وإن نسي( 
خبالف سجود ، تتمة نلصالة ال (2)ألنه شعار األايم؛ بني تركه وتذكر ه ب[2/363]

 .(3)انسهو
 من هبيمة األنعام يف عشر احلجة أن يكرب واحدة سن ملن رأى شيئاً وي  

وظاهر أن من علم بذنك كمن ، (5)﴾ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ﴿: تعاىل نقونه؛ (4)ثالاثً  أو
 .(7)جرى على انغانب (6)وأن انتعبري به، رءا ه

أي: ، يف انليلة املاضية (10): شوال(9)أي (8))هبالله(من عدنني  )وتقبل شهادة( 
ركعة  أو برؤيته إن شهدا هبا قبل انزوال يوم انثالثني بزمن يسع االجتماع وانصالة كلها

 بعد ه أو ،ر  ك  ذ   ما (11)يسع/ ال قبله بزمن أو ،فيصليها هبم وتكون أداء ويفطرون؛ مبها
 ،فيقبل نلشهادة ال واألثر نلتعديل، نكن يفوت أداء صالة انعيد، مل تغرب انشمس ما
 نو شهد اثبان قبل انغروب وعدال بعد ه ما خبالف، (12)انشمس تعديل مامل تغرب(و )
ألنه وقت جواز احلكم ؛ بوقت انتعديل ى انعيد من انغد أداء اعتباراً فيصلَ ، يقبالن ال

 .(13)بشهادهتما
                                 

 سقط من األصل.  (1)
 ( يف نسخة )ب(: ))نإلمام((، ويف نسخة )ج(: ))نألايم((، ويف نسخة )د(: ))نلوقت((. 2)
 .(5/43(، واجملموع )1/588وضة انطانبني )(، ور 2/367( انظر: انعزيز )3)
 .(1/538(، ومغين احملتاج )3/150(، وانغرر انبهية )46( انظر: انتببيه )ص4)
 . 34رقم: من آية ( سورة احلج، 5)
 ( قونه: ))به(( سقط من نسخة )ب(. 6)
 (. 2/400( انظر: هناية احملتاج )7)
 ( يف نسخة )ب(: ))هبالل((. 8)
 ( قونه: ))أي(( سقط من نسخة )ب(. 9)
 ( يف نسخة )ب(: ))نشوال((. 10)
 /أ من نسخة )ج(. 176هناية ل( 11)
 .(5/33(، واجملموع )1/585(، وروضة انطانبني )2/369( انظر: انعزيز )12)
 (. 1/539(، ومغين احملتاج )3/151(، وانغرر انبهية )1/585( انظر: روضة انطانبني )13)
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ال بعد موهتما فإنه حيكم د  وقيل انعربة ابنشهادة كما نو شهدا حبق وع   
إذ احلكم فيهما إمنا هو بشهادهتما بشرط ؛ مبافاة ال وأجيب أبنه (1)بشهادهتما
 .(2)إمنا هو يف أثر احلكم من انصالة خاصة أ[2/364] وانكالم، تعديلهما
 م  ل  بعد انزوال حيث مل تغرب انشمس كما ع   (3)انتعديل أو وحمل قبول انشهادة 

أقت بدخول  (ل  ج  )إال لنحو أ  أما بعد غروهبا فال يسمع وال يقبل انتعديل ، من كالمه
خبالف انصالة فال تسمع انشهادة وال يقبل ، عتق به أو ،تعليق طالق أو ،شوال

ى يف انغد صلَ ت  بل ؛ فائدة يف ذنك إال تركها فال يصغى إنيه ال إذ؛ انتعديل ابنبسبة إنيها
 .(4)أداء

وكذا يوم انبحر يوم ، بل يوم فطر انباس، ونيس يوم انفطر أول شوال مطلقاً  
واحتجوا نه مبا ، (7)هو وإن كان انعاشر (6)أنه/ (5)ويوم عرفة انذي يظهر هلم، يضحون

، (9)«انفطر يوم يفطر انباس واألضحى يوم يضحي انباس : »-/(8)- من قونه صحَ 

                                 
 ))نشهادهتما((.  ( يف نسخة )ب(:1)
 (.1/539(، ومغين احملتاج )3/151(، وانغرر انبهية )1/585( انظر: روضة انطانبني )2)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))وانتعديل((. 3)
 .(5/33(، واجملموع )1/585(، وروضة انطانبني )2/368( انظر: انعزيز )4)
 ((. عرفة يوم انذي يظهر هلم : ))يوميف األصل( 5)
 /أ من نسخة )د(. 168لهناية ( 6)
 .(2/210(، وأسىن املطانب )5/34(، واجملموع )1/585( انظر: روضة انطانبني )7)
 /أ من نسخة )ب(. 289هناية ل( 8)
(، 2324، رقم:408إذا أخطأ انقوم يف اهلالل )ص :( روا ه أبو داود يف كتاب انصيام، ابب9)

وروا ه انرتمذي يف كتاب انصوم، ابب: ما جاء أن انصوم يوم تصومون وأن انفطر يوم تفطرون 
(، وحسبه، وروا ه ابن ماجة يف كتاب انصيام، 697، رقم:224واألضحى يوم تضحون )ص

 ،-- هريرة(، من حديث أيب 1660، رقم:2/316ابب: ما جاء يف شهري انعيد )
، «انفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون: »--ونفظه عبد ابن ماجة قال رسول هللا

قال انبووي: روا ه أبو داود وانرتمذي، وآخرون إبسباد حسبة. انظر خالصة األحكام 
 (. 5/32(. وحسبه يف اجملموع )2966، رقم:2/839)
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 .(1)وعرفة يوم يعرفون --انشافعيورى 
 :(3)انرفعة ابن وقول، (2)ملا يف انروضة من زايدته تبعاً  "إال نبحو أجل :"وقونه 

 (5)شتغلي (4)ألن انتشاغل بذنك وال فائدة حمققة يف احلال عبث واحلاكم؛ فرق ال
يكن من مردود أبن ثبوت اهلالل ابنبسبة هلذ ه األمور فائدة حمققة وإن مل ، ابملهمات

من  (6)خيلو من شيء مبها فهي ال ب[2/365] ألن انواقع؛ يسأل عبها وقت انثبوت
 ملا زعمه. املهمات انيت يشتغل احلاكم هبا خالفاً 

ركعة دون االجتماع أن  أو ،فيما إذا شهدوا قبل انزوال بزمن يسعها (7)واألوىل 
َ يصل   ، نتقع أداء؛ مبن تيسر حضور ه أو ،يها وحد هيصل     .(8)يها مع انباسُث 

)يومه أوىل إن أمكن اجتماع(  (9)بقية )يف(فيما إذا فات أداؤها  )والقضاء( 
 ر  س  فإن ع   .(10)هلا من وقتها وتقريباً ، مبادرة نلعبادة؛ حنو ه أو نلباس فيه نصغر انبلد

وهذا انتفصيل من ، نئال يفوت عليهم احلضور؛ اجتماعهم كان أتخري ه نلغد أفضل
إذ األوىل هلم أن يصلوا ؛ اآلحاد (12)يف صالة (11)وانكالم يف صالة اإلمام هبم ال، زايدته

َ مع انباس نظري، وحدهم  .(13)مرَ  ما ُث 

                                 
 (. 2/485( انظر: األم )1)
 . (1/585( روضة انطانبني )2)
 (. 4/437( انظر: كفاية انببيه )3)
 ( يف نسخة )ب(: ))احلكم((. 4)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))يستعمل((. 5)
 ( يف نسخة )ب(: ))وهي((. 6)
 ( يف نسخة )ب(: ))واألول((. 7)
 .(5/33(، واجملموع )1/586(، وروضة انطانبني )2/369( انظر: انعزيز )8)
 ( قونه: ))بقية(( سقط من نسخة )ب(. 9)
 .(5/33(، واجملموع )1/586(، وروضة انطانبني )2/369( انظر: انعزيز )10)
 ( قونه: ))يف صالة اإلمام هبم ال(( سقط من نسخة )ب(. 11)
 ( قونه: ))ال يف صالة(( تكرر يف األصل. 12)
 .(1/539(، ومغين احملتاج )5/33(، واجملموع )2/369( انظر: انعزيز )13)
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)رجوع وحنو ه  ()لباد  نو حضر سكان انبوادي وحنوهم نلعيد يوم مجعة جاز)و( 
بال  وإن مسعوا انبداء وأمكبهم إدراكها نو عادوا، نسقوطها عبهم؛ )مجعة(صالة  قبل(
اي أيها انباس إن هذا يوم » :ملا صلى انعيد يوم اجلمعة من قونه  ملا صحَ ؛ (1)مشقة

ومن أحب أن ، فمن أحب أن يشهد معبا اجلمعة فليفعل، قد اجتمع نكم فيه عيدان
أهل انقرى كما  "فمن أحب" :واملراد مبن يف قونه أ[2/366] ،(2)«يبصرف فليفعل

 ،وألهنم نو كلفوا بعدم انرجوع، (4)يف خطبته -- (3)مان]بن عفان[ثأشار إنيه ع
وقضية تعبري اخلرب ، واجلمعة تسقط ابملشاق، نشق عليهم؛ ابنعود إىل اجلمعة أو

أهنم نو مل حيضروا كأن صلوا انعيد  ر  ك  ذ   مباابإلنصراف وتعبريهم ابنرجوع وتعليلهم 
 .(6) وهو أحد احتمانني نصاحب انوايف، (5)مبكاهنم نزمتهم اجلمعة

                                 
 .(1/586(، وروضة انطانبني )2/371(، وانعزيز )3/243( انظر: حبر املذهب )1)
(، وأبو داود يف كتاب انصالة، ابب: إذا وافق يوم اجلمعة 19318، رقم:32/68( روا ه أحد )2)

(، وروا ه انبسائي يف كتاب صالة انعيدين، ابب: انرخصة يف 1070، رقم:185يوم عيد )ص
(، وروا ه ابن ماجة يف كتاب 1591، رقم:262ملن شهد انعيد )ص انتخلف عن اجلمعة

، 2/133إقامة انصالة وانسبة فيها، ابب: ما جاء فيما إذا اجتمع انعيدان يف يوم )
وورد احلديث أبنفاظ متقاربة عن أيب هريرة  ،--(. من حديث زيد بن أرقم 1310رقم:

 ،صححها علي بن املديين ،زيد بن أرقمقال احلافظ ابن حجر عن رواية ، وابن عمر وغريمها
  .(2213، رقم:3/1098انتلخيص احلبري ) :انظر

 )ب(و)د(.  نسخة من زايدة (3)

تعليقًا يف كتاب األضاحي، ابب: ما يؤكل يف حلوم األضاحي، وما يتزود مبها  انبخاري روا ه( 4)
فقال: اي أيها انباس إن هذا  -أي عثمان-(، ونفظه: "ُث َ خطب 5572، رقم:3/1620)

يوم قد اجتمع نكم فيه عيدان فمن أحب أن يبتظر اجلمعة من أهل انعوايل فليبتظر، ومن 
 أحب أن يرجع فقد أذنت نه". 

 (. 1/540(، ومغين احملتاج )3/153(، وانغرر انبهية )2/212انظر: أسىن املطانب ) (5)
 (. 1/540(، ومغين احملتاج )2/212( انظر انبقل عن صاحب انوايف يف أسىن املطانب )6)
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 (ابب)
 يف صالة الكسوفني

 .(1)ويقال فيهما خسوفان
: (3)قال ثعلب، (2)وهو أشهر، واخلسوف للقمر، وقيل الكسوف للشمس 
 .)5(وقيل عكسه، (4)وأجود

 .(6)وقيل اخلسوف أوله والكسوف آخره 
 .استعمل املصنف اللغة األوىل والثالثة كما أييت (7)/وقد 
وإمنا ، فإهنا ال تتغري يف نفسها؛ (8)وكسوف الشمس ال حقيقة له عند أهل اهليئة 

                                 
(، وأسىن املطالب 1/591روضة الطالبني )(، و 3/90هتذيب األمساء واللغات )انظر:  (1)

 (. 3/155)(، والغرر البهية 2/215)

(، وحترير 9/68(، ولسان العرب )2/180(، ومقاييس اللغة )4/1421الصحاح )انظر:  (2)
(، وأسىن املطالب 1/277(، وإخالص الناوي )5/49(، واجملموع )89ألفاظ التنبيه )ص

 (. 1/540(، ومغين احملتاج )3/155(، والغرر البهية )2/215)

دي، إمام الكوفيني يف النحو بن زيد بن يسار الشيباين موالهم البغدا أمحد بن حيىيهو:  (3)
، اوالزم ابن األعرايب، وسلمة بن عاصم، وغريمه، واللغة، ُوِلَد سنة مائتني، وحفظ كتب الفراء

وعنه أخذ اليزيدي واألخفش األصغر، ونفطويه، وغريهم، صنَّف: املصون يف النحو، وغريب 
طبقات النحويني القرآن، وغري ذلك، تويف سنة إحدى وتسعني ومائتني. انظر ترمجته: 

(، 63، رقم: 65(، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )ص74، رقم: 141واللغويني )ص
 (. 787، رقم: 1/325وبغية الوعاة )

 (. 1/169انظر النقل عنه يف املصباح املنري ) (4)

 (، والغرر البهية2/215) (، وأسىن املطالب3/90( انظر: هتذيب األمساء واللغات )5)
 (. 1/540(، ومغين احملتاج )3/155)

، والغرر (2/215) (، وأسىن املطالب5/49اجملموع )(، و 89حترير ألفاظ التنبيه )صانظر:  (6)
 (. 1/540(، ومغين احملتاج )3/155البهية )

 /ب من نسخة )ب(. 176هناية ل( 7)

 أي عند املنجمني.( 8)
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 .(1)القمر حيول بيننا وبينها
وسببه حيلولة ظل األرض ؛ فإن ضوءه من ضوئها؛ حقيقة )3(له (2)وخسوف 

 .(4)ةلبتأفال يبقى فيه ضوء ، بينها وبينه بنقطة التقاطع
إن الشمس والقمر آيتان : »-- ملا صحَّ من قوله؛ (5)وصالهتما سنة مؤكدة 

وا فإذا رأيتم ذلك فصل   ،وال حلياته ب[2/367] فان ملوت أحدسال ينك، من آايت هللا
وكذا خسوف ، )7(ومن أنه فعل كسوف الشمس، (6)«وادعوا حىت ينكشف ما بكم

 .(9)وكان يف السنة اخلامسة: قال يف اترخيه، (8)ابن حبان يف الثقاتالقمر كما رواه 

                                 
 (. 1/540، ومغين احملتاج )(3/155(، والغرر البهية )2/215) ( انظر: أسىن املطالب1)

 يف نسخة )ج(و)د(: ))وخسوفه((. ( 2)

 ( قوله: ))له(( سقط من نسخة )ب(. 3)

 (. 1/540(، ومغين احملتاج )3/156(، والغرر البهية )2/215) ( انظر: أسىن املطالب4)

 .(5/49(، واجملموع )1/591وروضة الطالبني )(، 3/246حبر املذهب )( انظر: 5)

، رقم: 1/278يف كتاب الكسوف، ابب: الصدقة يف الكسوف ) يف صحيحه البخاريرواه  (6)
، 1/400يف كتاب الكسوف، ابب: صالة الكسوف ) يف صحيحه (، ورواه مسلم1044

أهنا قالت: خسفت الشمس يف ، -ل-عائشة عن ولفظه بتمامه عند البخاري ،(901رقم: 
ركع، فأطال  ابلناس، فقام، فأطال القيام، ُثَّ  --، فصلَّى رسول هللا --عهد رسول هللا

فأطال الركوع وهو دون الركوع ركع  ُثَّ  قام فأطال القيام وهو دون القيام األول، الركوع، ُثَّ 
انصرف وقد  ُثَّ فعل يف الركعة الثانية مثل ما فعل يف األوىل،  ُثَّ سجد فأطال السجود،  ُثَّ األول، 

إن الشمس والقمر آيتان من »قال:  ُثَّ اجنلت الشمس، فخطب الناس، فحمد هللا وأثىن عليه، 
 . «وا وتصدقواوا وصلَّ آايت هللا، ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا هللا، وكبِّ 

كتاب الكسوف، ابب:   يف يف صحيحه رواه البخارييستدل له ابحلديث السابق، وكذلك ما  (7)
يف كتاب  يف صحيحه (، ورواه مسلم1045، رقم: 1/279جامعة يف الكسوف ) النداء ابلصالة

 ،-م-عمرو عبد هللا بن  عنالكسوف، ابب: ذكر النداء بصالة الكسوف "الصالة جامعة" 
 نودي أن الصالة جامعة".  --ا كسفت الشمس على عهد رسول هللامَّ ـ"ولولفظ البخاري:

 (. 1/261الثقات ) (8)

 (. 1/251البن حبان ) السرية النبوية وأخبار اخللفاء (9)
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 .(1)يف العيد ارف عن الوجوب ما مرَّ والصَّ  
إذ املكروه غري جائز اجلواز ؛ حممول على كراهته، ال جيوز تركها (3()2)]األم[وقول  

 .(4)املستوي الطرفني
الشامل للخسوف ( للكسوفة ر  م  ) (6)أو للمفعول (5)ابلبناء للفاعل( يلص  )ي   

 .(8)وإن استمر الكسوف (7)فال جيوز تكريرها
 .(10)جنالءالا (9)لبطء؛ كما ال جيوز زايدة ركوع  
ويسأل ، ي ركعتني ركعتنيجعل يصلِّ  :--ملا صحَّ أنه؛ (11)جيوز تكريرها :وقيل 

 .(12)حىت اجنلت؛ عنها

                                 
 (. 348انظر: )ص( 1)

 يف األصل ونسخة )ج(و)د(: ))اإلمام((. ( 2)

 (. 2/534األم )( 3)

 .(3/156(، والغرر البهية )2/215) (، وأسىن املطالب5/63اجملموع ): انظر (4)

 لفاعل(( تكرر يف األصل. لقوله: ))( 5)

 ((. املفعوليف نسخة )ب(و)ج(و)د(: )) (6)

 يف نسخة )د(: ))تكريرمها((. ( 7)

 .(3/161(، والغرر البهية )2/217) (، وأسىن املطالب5/52( انظر: اجملموع )8)

 يف نسخة )ب(: ))املبطيء((. ( 9)

 (، وأسىن املطالب5/53) (، واجملموع1/592(، وروضة الطالبني )2/372( انظر: العزيز )10)
 (. 1/541(، ومغين احملتاج )3/160(، والغرر البهية )2/217)

(، ومغين 3/162(، والغرر البهية )2/217) (، وأسىن املطالب5/52( انظر: اجملموع )11)
 (. 1/542احملتاج )

ورواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: من قال:  ،(18351، رقم: 30/295رواه أمحد ) (12)
(، من حديث أيب قالبة عن النعمان بن بشري 1193، رقم: 204ي ركعتني ركعتني )صيصلِّ 

--:كسفت الشمس على عهد رسول هللا   "، ولفظه قال--  ِّي ركعتني فجعل يصل
، رقم: 244، ورواه النسائي يف كتاب الكسوف، ابب: نوع آخر )ص"ركعتني حىت اجنلت

 (. 5/65( عن أيب قالبة عن قبيصة اهلاليل، حسنه النووي يف اجملموع )1487
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ألخبار صحيحة ؛ (1)وخامس إىل االجنالء، ورابع، جيوز زايدة ركوع اثلث :وقيل 
 .(2)بذلك

؛ صحَّ وأشهرأالبخاري أبن أخبار الركوعني  منهم الشافعي ُثَّ : وأجاب اجلمهور 
إال   مل يصلِّ --وأنه، على عدم تعدد الواقعة (4)[مبنىي]وهو ، (3)فوجب تقدميها

 .(7)ورجحه البيهقي، (6)إبراهيم (5)كسوف الشمس يوم مات ابنه
وجرى  أ[2/368] (8)صلَّى خلسوف القمر --أنه لكن يؤيد تعددها ما مرَّ  

                                 
 .(3/160(، والغرر البهية )2/217) (، وأسىن املطالب5/52( انظر: اجملموع )1)

 يف كتاب الكسوف، ابب: صالة الكسوف يف صحيحه رواه مسلمزايدة ركوع اثلث،  (2)
صلَّى ست  --قالت: " إن نيب هللا  -ل-(، من حديث عائشة 901، رقم: 1/402)

 ركعات وأربع سجدات". 
يف كتاب الكسوف، ابب: ذكر من قال  يف صحيحه رواه مسلم فكذلك وإما زايدة ركوع رابع     

، ولفظه -م-ابن عباس  عن(، 908رقم:  ،1/405اين ركعات يف أربع سجدات )إنه ركع مث
 حني كسفت الشمس مثان ركعات يف أربع سجدات".  --قال: " صلَّى رسول هللا 

(، ورواه أبو داوود يف كتاب 21225، رقم: 35/148) رواه أمحدوأما زايدة ركوع خامس،       
(، ورواه الطباين يف األوسط 1182، رقم: 202الصالة، ابب: من قال أربع ركعات )ص

(، 1237، رقم: 1/481رواه احلاكم يف كتاب صالة الكسوف )و (، 5919، رقم: 6/99)
، وإن --، ولفظه قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول هللا --من حديث ُأيبِّ 

قام  صلَّى هبم، فقرأ بسورة من الط َوِل، وركع مخس ركعات، وسجد سجدتني، ُثَّ  --النيب 
جلس كما هو  ، وسجد سجدتني، ُثَّ الثانية، فقرأ سورة من الط َوِل، وركع مخس ركعات

، رقم: 3/130مستقبل القبلة يدعو حىت اجنلى كسوفها"، ضعفه األلباين يف إرواء الغليل )
661 .) 

 (. 5/151انظر: السنن ومعرفة اآلاثر )( 3)

 . وهو تصحيف ((مثىن))يف األصل:  (4)

 قوله: ))ابنه(( سقط من نسخة )ج(.  (5)

  .(2/217) (، وأسىن املطالب5/53اجملموع )(، و 2/365ط ): شرح مشكل الوسي( انظر6)

 (. 5/151انظر: معرفة السنن واآلاثر )( 7)

 (.390انظر: )ص( 8)
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فنقل عن ابن املنذر وغريه أنه جيوز صالهتا على كل واحد من ، (1)عليه يف شرح مسلم
 (4)عيعلى جواز اجلم (3)/حممول (2)واالختالف، ألهنا جرت يف أوقات؛ األنواع الثابتة

 .(6)واألذرعي (5)وتبعه السبكي، وهذا أقوى: قال
الظهر كما  ةِ نَّ كسُ ؛ ()ركعتنيفاألقل يكون ، صالة الكسوف هلا أقل وأكمل ُثَّ  

، (8)صالها ركعتني -- مما صحَّ أنه أخذا  ؛ عن مقتضى كالم األصحاب (7)يف اجملموع
ألنه خالف ؛ دللمطلق على املقيَّ  ها ركعتني ابلزايدة محال  ومل ينظروا إىل احتمال أنه صالَّ 

 .(9)من تعدد الواقعة مرَّ بناء على ما : أي، الظاهر
، دله ذلك حيمل املطلق على املقيَّ  لَ قِ ا نُ مَّ ـل -(11)-الشافعي (10)/وقول 

 زاد  (16)(15)نسائيـلى أن الـع، (14()13)ددهاـعــدم تــيه من عـب إلـلى ما ذهـع (12)[مبين]
 

                                 
 (. 6/199شرح النووي على صحيح مسلم ) (1)

 ((. الف(: ))واختجيف نسخة )و يف نسخة )ب(: ))واختالفها((، ( 2)

 /ب من نسخة )د(. 168هناية ل( 3)

 ((اجلمع: ))و)د(يف نسخة )ب( (4)

 (. 463انظر: االبتهاج شرح املنهاج )ص( 5)

 (. 3/161(، والغرر البهية )2/217انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 6)

 (. 2/52اجملموع )( 7)

 .(394)صسيأيت ذكر احلديث قريبا  ( 8)

 (. 2/216انظر: أسىن املطالب )( 9)

 /أ من نسخة )ب(. 290هناية ل( 10)

  (.5/143انظر النقل عنه يف معرفة السنن واآلاثر ) (11)

 يف األصل: ))مثىن(( وهو تصحيف.  (12)

 يف نسخة )ب(: ))تعدده((.  (13)

 (.2/216انظر: أسىن املطالب )( 14)

 يف نسخة )ج(: ))النسيان((. ( 15)

 (. فصلَّى(يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: )) (16)
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 ةِ نَّ سُ وهذا ظاهر يف أهنا ك، (1)وللحاكم حنوه ،يصلي ركعتني مثل صالتكم هذه
 .(2)دمل املطلق على املقيَّ حلالظهر ومانع 

قوهلم أقلها ركعتان يف كل  الذي أفاده من زايدته (3)وال ينايف كون ذلك أقلها 
 .(4)إذ ال جيوز حنيئذ النقص عنها؛ ألن حمله إذا شرع فيها بنية هذه الزايدة؛ قيامان

تعيني كون الصالة  (5)صفة الصالة ب[2/369] أول مما مرَّ  مَ لِ وجيب كما عُ  
 .(7)كما يف العيدين،  أو خسوف قمر، كسوف مشس  (6)صالة

؛ فاكتفى به عن تعيني النية خبالف العيدين؛ وفرق الشارح أبن الوقت هنا معني 
 .(9)ين عن تعيينهاغعينه يتيرد مبنع أن ، (8)الشرتاكهما يف وقت واحد

املكتوبة كما يعلم مما أييت يف ومل يضق وقت ، إذا أراد أن يفعل األكمل( ب  د  ن  و  ) 
بعد  وركوعا  ، بعد الركوع أبن جيعل يف كل ركعة قياما  ، (زايدة قيامني وركوعني، )املنت

 .(11)لالتباع رواه الشيخان؛ (10)القيام

                                 
رواه احلاكم يف  و (، 1492، رقم: 244النسائي يف كتاب الكسوف، ابب: نوع آخر )ص رواه (1)

صححه األلباين ، --(، من حديث أيب بكرة 1244، رقم: 1/484كتاب الكسوف )
 . (244)صيف تعليقه على سنن النسائي

 الغرر البهيةحاشية الشربيين على (، و 2/216) (، وأسىن املطالب5/65( انظر: اجملموع )2)
(3/158) . 

 يف نسخة )ب(: ))قبلها((. ( 3)

 .(3/157(، والغرر البهية )2/216) (، وأسىن املطالب1/591( انظر: روضة الطالبني )4)

 ب(.474/ل1انظر: )( 5)

 قوله: ))صالة (( سقط من نسخة )ب(و)ج(. ( 6)

 . (5/52(، واجملموع )1/591( انظر: روضة الطالبني )7)

 ب(. 1/189لجوجري )انظر: شرح اإلرشاد ل( 8)

 يف نسخة )ب(: ))بقيتها((. ( 9)

(، والغرر البهية 2/218) (، وأسىن املطالب5/53(، واجملموع )2/372انظر: العزيز ) (10)
 (. 1/541(، ومغين احملتاج )3/157)

 (. 390تقدم احلديث وخترجيه )ص (11)
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الركعتني املفعولتني   (2)على أنه يزيد ذلك على (1)"زايدة:"ورمبا يفهم من قوله 
مها احدإبىن تفال ، خالف حقيقتهماتل؛ إذ ال جيوز ذلك؛ وليس مرادا  ، (3)]الظهر[ ةِ نَّ كسُ 

 .(4)الحتاد احلقيقة؛ وصالة القاصر واملتم، خبالف اجلمعة والظهر، على األخرى
أنه يقول عند رفعه رأسه من الركوع األول يف كل من  "قيامني:"ومن قوله 
وهو ما ذكره ابن  ، ربنا لك احلمد ُثَّ ، هللا أكب دون مسع هللا ملن محده (5)/الركعتني

 .(8)واملاوردي عن النص (7()6)كج
أنه أييت بسمع  (10)ونص عليه يف األم وغريها (9)لكن الذي جرى عليه الشيخان 

االعتداالت كسائر الصلوات  أ[2/370](12)لك احلمد إخل يف (11)بربنا ُثَّ ، هللا ملن محده

                                 
 يف نسخة )د(: ))بزايدة((. ( 1)

 (( سقط من نسخة )ب(. قوله: ))على( 2)

 سقط من األصل.  (3)

 . (3/158( انظر: الغرر البهية )4)

 /أ من نسخة )ج(. 177هناية ل( 5)

يوسف بن أمحد بن كج الدينوري، أحد األئمة املشهورين، وحفاظ املذهب، وأصحاب هو:  (6)
حامد املروزي، اركي، وجملس القاضي أيب الوجوه، تفقه أبيب احلسن القطان، وحضر جملس الدَّ 

سة ببالده يف املذهب، ورحل الناس إليه رغبة يف علمه، وكان يضرب به املثل ائانتهت إليه الر 
تويف سنة مخس وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية للشريازي  ،يف حفظ املذهب

 (. 158، رقم: 1/174(، وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )113)ص

 (. 2/1381ل عنه يف اإلسعاد )النق ( انظر7)

ث يركع بقدر مثانني آية دون الركوع األول، ث يرفع فيقول مسع هللا ملن محده فيكون يف ونصه:" (8)
انظر: ".مسع هللا ملن محده، نص الشافعي ، ويف الثاين قائال  رفع رأسه من الركوع األول مكبا  

 (. 2/507احلاوي الكبري )

 . (5/56(، واجملموع )1/593(، وروضة الطالبني )2/374( انظر: العزيز )9)

 (. 2/219(، وأسىن املطالب )2/532األم ) (10)

 يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ربنا((. ( 11)

 قوله: ))يف (( تكرر يف األصل. ( 12)
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االعتدال يف كالمهما مبا  (3)يؤول (2)سعادوقول اإل، (1)ا االعتداالت يُرد[م]وجبمعه
 أنه   (5)ويؤيد كالمهما رواية البخاري، (4)صريح عبارهتما يرده نَّ ألَ ؛ يعقبه سجود بعيد

-- األول مسع هللا ملن محده ربنا لك احلمد (6)قال يف الرفع من الركوع. 
، القيام الثاينفلو أدركه يف ، وقوهلم تفوت الركعة بفوات الركوع األول مع اإلمام 

ألن ما بعد الركوع ؛ (8)منها  يدر  شيئا  مل، (7)انية[الث]أو ، أو ركوعه من الركعة األوىل
سائر  (12)كما يف  (11)]األول[ (10)فال يدركها إال إبدرا ، (9)كالتابع له؛  األول

 .)14((13)الصلوات
 
 

                                 
 . سقط من األصل (1)

 (. 2/1381اإلسعاد ) (2)

 ((. يدل)) :يف نسخة )ب( (3)

 . و)د(ألن صريح عبارهتما يرده(( سقط من نسخة )ب(و)ج( ( قوله: ))بعيد4)

، 1/279يف كتاب الكسوف، ابب: خطة اإلمام يف الكسوف ) يف صحيحه رواه البخاري (5)
 .         -ل-( من حديث عائشة 1046رقم: 

 يف نسخة )ب(: ))السجود(( بدال  من قوله ))الركوع((. ( 6)

 يف األصل: ))الثالثة((.( 7)

 مل يدر  شيئا  من الركعة نفسها. أي:( 8)

 قوله: ))له (( سقط من نسخة )ب(. ( 9)

 يف نسخة )ج(: ))إبدراكه((. ( 10)

 سقط من األصل.  (11)

 قوله: ))كما يف(( سقط من نسخة )ج(. ( 12)

 يف نسخة )ب(: ))الصالة((. ( 13)

واجملموع (، 1/595(، وروضة الطالبني )2/377العزيز )(، و 2/390التهذيب )( انظر: 14)
 . (2/221) (، وأسىن املطالب5/63)
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رواه لالتباع ؛ (1)اجلمع رَ ثُـ وإن كَ ، دون الصحراء( )مبسجد دب فعلهانُ (و) 
 .(2)البخاري

 .(4)مجاعة (3)ىلَّ ُتصَ وأن 
وكالصالة ، (7)رواه الشيخان (6)؛ ]لالتباع[الصالة جامعة (5)/وأن ينادى هلا 

 .(8)جامعة الصالة
 .(11)قيام (10)]كل[ابلتعوذ للفاحتة يف (9)[، ]ُثَّ أييت بدعاء االفتتاح( وأن) 
، اآلي (12)يف عدد( كالبقرةاألول )األربعة بعد الفاحتة يف ( تيقرأ يف القياما) ُثَّ 

، إن مل حيسنها ()آل عمرانيف القيام الثاين حنو (و، )وإال فالبقرة، وقدرها إن مل حيسنها

                                 
 (.2/387(، والتهذيب )3/247(، وحبر املذهب )2/504احلاوي الكبري )انظر:  (1)

، 1/287يف كتاب الكسوف، ابب: الصالة يف كسوف الشمس ) يف صحيحه رواه البخاري (2)
 --، ولفظه قال: كنا عند رسول هللا--(، من حديث أيب بكرة 1040رقم: 

جَيُر  رَِداءه حىت دخل املسجد؛ فدخلنا؛ فصلَّى بنا  --فانكسفت الشمس فقام النيب 
 ركعتني حىت اجنلت الشمس. . . ". 

 يف نسخة )ب(: ))صلَّى((.  (3)

(، 1/595(، وروضة الطالبني )2/375العزيز )(، والوجيز مع شرحه 2/523األم )( انظر: 4)
 (. 1/543(، ومغين احملتاج )2/219) (، وأسىن املطالب5/50واجملموع )

 /ب من نسخة )ب(. 290(هناية ل5)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (6)

 كوهنا ينادى هلا الصالة جامعة  (، وكذلك390)صأما كوهنا تصلَّى مجاعة، تقدم احلديث  (7)
 . (390تقدم أيضا  )ص

(، والتهذيب 3/247)(، وحبر املذهب 2/504(، واحلاوي الكبري )2/532األم )( انظر: 8)
  .(2/219) (، وأسىن املطالب5/50(، واجملموع )1/595روضة الطالبني )(، و 2/387)

 سقط من األصل.  (9)

 سقط من األصل.  (10)

 (. 1/542(، ومغين احملتاج )1/592روضة الطالبني )(، و 2/506احلاوي الكبري )( انظر: 11)

 يف نسخة )ب(: ))عد((. ( 12)
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الرابع (و)، إن مل حيسنها ب[2/371]( النساءيف الثالث حنو )(و)، وإال فآل عمران
إىل عدم تعني سورة وأتى بكاف التشبيه إشارة ، (1)إن مل حيسنها وإال فهي( املائدةحنو )
 .(2)ملا يومهه ظاهر أصله خالفا  ، ركِ مما ُذ 

وما ، (3)علم أن األكمل ملن حيسن هذه السور قراءهتا دون غريهالكن مبا قررته يُ  
وعليه األكثر يقرأ يف  (5)وفيه يف حمل آخر كاألم واملختصر، (4)ذكره هو نص البويطي

ويف الرابع  ، ويف الثالث كمائة ومخسني، منهاويف الثاين كمائيت آية ، البقرة (6)األوىل
، بل األمر على التقريب؛ وال خالف: (8)قال الشيخان، (7)واملراد آايهتا الوسط، كمائة

إذ النساء أطول من آل ؛ وقد ينظر فيه أبن النص األول فيه تطويل الثالث على الثاين
، مائة ومخسون (10)/والثالثألن الثاين فيه مائتان ؛ العكسفيه  (9)والنص الثاين، عمران

بني  (12)وقد جياب أبنه يستفاد من جمموع النصني أنه خمريَّ ، (11)كبريوبينهما تفاوت  
 (14)خبار تقديرثبت ابأل (13)ويؤيده قول السبكي، تطويل الثالث على الثاين ونقصه عنه

                                 
(، 5/53(، واجملموع )1/592(، وروضة الطالبني )2/373العزيز )(، و 2/532)األم ( انظر: 1)

 (. 1/542(، ومغين احملتاج )3/159(، والغرر البهية )2/218) وأسىن املطالب

 (. 198انظر: احلاوي الصغري )ص (2)

 يف نسخة )ب(: ))غريه((. ( 3)

 (187( انظر: خمتصر البويطي )ص4)

 (. 50(، وخمتصر املزين )ص191بويطي )ص(، وخمتصر ال2/532األم )( 5)

 يف نسخة )ب(: ))األول((. ( 6)

 (. 2/369انظر: شرح مشكل الوسيط )( 7)

 . (5/53(، واجملموع )1/592(، وروضة الطالبني )2/374( انظر: العزيز )8)

 قوله: ))الثاين(( سقط من نسخة )ب(.  (9)

 /أ من نسخة )د(. 169هناية ل( 10)

 (. 1/543(، ومغين احملتاج )3/159(، والغرر البهية )2/218) املطالب( انظر: أسىن 11)

 ((. خيرييف نسخة )ج(و)د(: ))يف نسخة )ب(: ))خري((، و ( 12)

 (. 465: االبتهاج شرح املنهاج )ص( انظر13)

 يف نسخة )ج(: ))تقدمي((.  (14)
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وأما ، رابعالثالث على ال ُثَّ ، (1)القيام األول بنحو البقرة وتطويله على الثاين والثالث
، فيه شيء فيما أعلم (2)[يرد] أ[2/372] نقص الثالث عن الثاين أو زايدته عليه فلم

 .ذكر سورة النساء فيه وآل عمران يف الثاين (3)]يف[ دَ ع  بُـ ال  فألجله
ويسر يف صالة  ، يف صالته: أي (4)للقمر (سوفخب )جهرا  ب أن يقرأ دنُ (و) 

 .(6()5)[ليلية]واألوىل  ألهنا هنارية؛ كسوف الشمس
  

 
 
 

                                 
يف كتاب الكسوف، ابب: صالة الكسوف  يف صحيحه يشري بذلك إىل ما رواه البخاري (1)

لكسوف، ابب: ما يف كتاب ا يف صحيحه (، ورواه مسلم1052، رقم: 1/281مجاعة )
(، 907، رقم: 1/405يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنار ) -- ُعِرَض على النيب

 --"اخنسفت الشمس على عهد رسول هللاولفظه قال:  ،-م-من حديث ابن عباس
 ُثَّ ، ركع ركوعا  طويال   فقام قياما  طويال  حنوا  من قراءة سورة البقرة، ُثَّ  --رسول هللافصلَّى 

 وهو دون الركوع األول، ُثَّ  طويال   ركع ركوعا   وهو دون القيام األول، ُثَّ  طويال   رفع، فقام قياما  
وهو دون الركوع  طويال   كع ركوعا  ر  وهو دون القيام األول، ُثَّ  طويال   قام قياما   سجد، ُثَّ 
وهو دون الركوع  طويال   ركع ركوعا   وهو دون القيام األول، ُثَّ  طويال   رفع، فقام قياما   األول، ُثَّ 
ويف مسلم: انكسفت بدال  من . . . "، انصرف وقد جتلت الشمس ُثَّ  سجد، األول، ُثَّ 

 قوله: اخنسفت. 

 (( وهو تصحيف. يزديف األصل: )) (2)

 سقط من األصل.  (3)

 يف نسخة )د(: ))القمر((.  (4)

 (( وهو تصحيف. ليلتهيف األصل: )) (5)

العزيز (، و 2/508(، واحلاوي الكبري )2/389(، والتهذيب )2/531األم )( انظر: 6)
(، 2/220) (، وأسىن املطالب5/56(، واجملموع )1/595(، وروضة الطالبني )2/377)

 (. 1/544احملتاج )(، ومغين 3/163والغرر البهية )
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يف صالة  --من جهره  -ل-ما صحَّ عن عائشة  (2)بني (1)ومجع يف اجملموع
أبن اجلهر يف كسوف ؛ (5)وما صحَّ من إسراره يف الكسوف، (4()3)بصالته اخلسوف

، واإلسرار يف كسوف الشمس، (6)ها كما مر عن ابن حبانصالَّ  --ألنه : أي، القمر
 .حبان عنها بكسوف الشمسونظر فيه برواية ابن 

يوم   --يت إىل جنب النيب هللا صلَّ  :-م-وجياب مبا صحَّ عن ابن عباس  

                                 
 (. 5/51اجملموع )( 1)

 قوله: ))بني(( سقط من نسخة )ب(. ( 2)

 ((. بقراءته: ))(د(و)ج(و)بنسخة )( يف 3)
، 1/84يف كتاب الكسوف، ابب: اجلهر ابلقراءة يف الكسوف ) يف صحيحه رواه البخاري (4)

يف كتاب الكسوف، ابب: صالة الكسوف  يف صحيحه(، ورواه مسلم 1065رقم: 
عند مسلم: قالت عائشة "إن  ، ولفظه-ل-(، من حديث عائشة901، رقم: 1/401)

 جهر يف صالة اخلسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعات يف ركعتني وأربع سجدات".  --النيب

قال أربع  (، ورواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: من20159، رقم: 33/330رواه أمحد ) (5)
(، ورواه الرتمذي يف كتاب السفر، ابب: ما جاء يف صفة 1184، رقم: 202ركعات )ص

(، وقال حديث حسن صحيح، ورواه النسائي 562، رقم: 187القراءة يف الكسوف )ص
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب 1484، رقم: 243يف كتاب الكسوف، ابب: نوع آخر )ص

(، ورواه 1264رقم:  2/111ا جاء يف صالة الكسوف )إقامة الصالة والسنة فيها، ابب: م
-ابن حبان يف كتاب الصالة، ابب: ذكر اخلب الدال على أن مسرة مل يسمع قراءة املصطفى 

- ( رقم: 7/94يف صالة الكسوف؛ ألنه كان يف ُأخرايت الناس حبيث ال يسمع صوته ،
وصححه، ورواه  (،1242، رقم: 1/583(، ورواه احلاكم يف كتاب الكسوف )2852

(، ورواه البيهقي يف كتاب صالة اخلسوف، ابب: 6797، رقم: 7/189الطباين يف الكبري )
من حديث مسرة بن  ،(6434، رقم: 3/470من قال ُيِسر ابلقراءة يف خسوف الشمس )

 --واحلاكم: "صلَّى بنا رسول هللا  ةولفظه عند أمحد والرتمذي وابن ماج ،--جندب 
قال ابن امللقن: "وكذا صححه ابن حبان وابن السكن و  ،نسمع له صوات " يف الكسوف فال

 . (1/566، انظر: حتفة احملتاج )واحلاكم بزايدة على شرط الشيخني"

  (.390انظر: )ص (6)
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وهو أنه كان ، ألنه أثبت مستنده؛ فقدمت روايته، (1)كسفت الشمس فلم أمسع له قراءة
على أن رواية التعبري ، مل تذكر ذلك -ل-هللا عليه وسلَّم وعائشة  (2)/جبنبه صلى
 .(3)فقدمت لذلك أيضا  ؛ املتبادر إىل القمر عنها هي األصحَّ األشهرابخلسوف 

 جهر مرة وأسرَّ  من كونه فال مانع ، أن الواقعة متعددة ولك أن تقول مرَّ  
 .(4)اجلواز ب[2/373]لبيان ؛ أخرى

 .(9)على الصلوات الليلية والنهارية (8)القياس (7)/)6(من رَّ ما م (5)ةت سنيذَ خِ وأُ  
كل من   (11)املاضي يف األول من (10)ويف نسخة بصيغة( حب   س  ي  أن )دب نُ (و) 

الثاين من كل منهما قدر  (12)]يف[(و، )(قدر مئة آية من البقرةالركوع والسجود )
يف الرابع كذلك ( و، )آية منها( سبعنييف الثالث كذلك قدر )(و، )آية منها( مثانني)

 .(13)آية منها( مخسنيقدر )

                                 
(. 11612، رقم: 11/240(، ورواه الطباين يف الكبري )2673، رقم: 4/413رواه أمحد ) (1)

يوم   --، ولفظه قال: "كنت جنب رسول هللا -م-من طريق عكرمة عن ابن عباس 
واحلديث فيه ابن (، 5/51، ضعفه النووي يف اجملموع )ُكِسَفِت الشمس، فلم أمسع له قراءة"

 هليعة تقدم الكالم عنه. 

 /أ من نسخة )ب(. 291هناية ل( 2)
 (. 2/508انظر: احلاوي الكبري )( 3)

 . (3/163البهية )(، والغرر 2/217) ( انظر: أسىن املطالب4)

 يف نسخة )ب(: ))سنة((. ( 5)

 قوله: ))من(( سقط من نسخة )ب(. ( 6)

 /ب من نسخة )ج(. 167هناية ل( 7)

 يف نسخة )ب(: ))ابلقياس((. ( 8)

 . (3/163انظر: الغرر البهية ) (9)

 يف نسخة )ب(: ))بصفة((. ( 10)

 قوله: ))من(( سقط من نسخة )ب(. ( 11)

 سقط من األصل.  (12)

  .(1/593(، وروضة الطالبني )2/374العزيز )(، و 3/246حبر املذهب )( انظر: 13)
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منها اآلايت املتوسطة دون  (2)أبن يلتقط؛ نظري ما مرَّ ، الوسط (1)واملراد اآلايت
فيما ركع وإمنا فعل ذلك ) (4)للشارح خالفا  ، (3)ويسبح بقدرها، الطويلة والقصرية

 مع تفاوهتا قريبا   (6)الركوعات والسجودات (5)ارع يفلثبوت التطويل من الشَّ ؛ ( وسجد
 (10)للرافعي تبعا   (9)وما يف احلاوي، (8)تقدير ألنه مل يرد فيه؛ (7)مما ذكر وكان تقريبا  

والقول أبن الشافعي مل يذكر تطويله ، (12)من أنه ال يطيل السجود ضعيف (11)وغريه
 .(14)البويطي (13)أبنه يف موضعني من، مردود

ال ينافيه ، (15)وما اقتضته عبارة املصنف من مساواة سجديت كل ركعة لركوعيها 
على  (17)]فيه[ ألن األمر؛ كل سجدة حنو الركوع الذي قبلها  (16)نه يطيلأص على النَّ 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))ابآلايت((. 1)
 ( يف نسخة )د(: ))يتلفظ((. 2)
 (. 2/407(، وهناية احملتاج )2/219) ( انظر: أسىن املطالب3)
 أ(. 190/ل1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )4)
 ( يف نسخة )ب(: ))من((. 5)
 ( قوله: ))والسجودات(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 6)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))قريبا ((. 7)
 (. 1/543(، ومغين احملتاج )2/219) ( انظر: أسىن املطالب8)
 (. 198( احلاوي الصغري )ص9)
 (. 2/375( انظر: العزيز )10)
 (. 5/56( نقله النووي عن الغزايل، انظر: اجملموع )11)
 (. 467(، واالبتهاج شرح املنهاج )ص3/247املذهب )( انظر: حبر 12)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))يف((. 13)
 (. 191( خمتصر البويطي )ص14)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))لركوعها((، ويف نسخة )د(: ))كركوعها((. 15)
 ( يف نسخة )د(: ))ال يطيل((. 16)
  زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. (17)
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كالمهم استحباب هذه اإلطالة وإن   (3)وظاهر (2)قال األذرعي أ[2/374]، (1)التقريب
اخلروج منها أو  (4)أو أبن، درةِ فرق بينها وبني املكتوبة ابلن  يوقد ، نمو مل يرض هبا املأمو 

أنه يتوقف  نظر فيه وأبدى احتماال   ُثَّ  ،املكتوبة خبالف، (6)املقتدي (5)[خرية]تركها إىل 
 .توقف فيه ُثَّ ، ضا ال يطيلحوا له بعدم الرِّ أهنم لو صرَّ  ، وحبثعلى رضاهم

ما ورد الشرع  (7)كل؛ كوقياس ما مر يف اجلمعة والعيد أنه ال يفتقر إىل رضاهم
 .(9)(8)]فيه[خبصوص شيء 

، ذلك من االعتدال بعد الركوع الثاينف أنه ال يطيل غري وأفهم كالم املصنِّ 
 .(10)جدتنيواجللوس بني السَّ ، شهدوالتَّ 

 .(12)واختاره يف األذكار، (11)وصحَّ ما يقتضي ندب إطالة األخري 
اجلمعة يف  (14)كخطبة؛  (13)لالتباع رواه الشيخان؛ (خطبإذا صلَّى )( ث   ) 

                                 
وإخالص (، 5/54(، واجملموع )1/594روضة الطالبني )(، 307األذكار للنووي )ص( انظر: 1)

 . (2/218) وأسىن املطالب(، 1/278الناوي )

 (. 2/219انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 2)

 يف نسخة )ب(: ))فظاهر((. ( 3)

 يف نسخة )ب(: ))أو أبن((. ( 4)

 يف األصل: ))خبة(( وهو تصحيف. ( 5)

 (( تكرر يف نسخة )ج(. املقتدي اخلروج منها أو تركها إىل خرية أو أبنقوله: ))( 6)

 يف نسخة )ب(: ))لكل((. ( 7)

 سقط من األصل. ( 8)

 (.206انظر: )ص( 9)

 (، وأسىن املطالب5/56(، واجملموع )1/594(، وروضة الطالبني )2/375انظر: العزيز ) (10)
 . (3/162(، والغرر البهية )2/219)

 . (3/162(، والغرر البهية )2/219) (، وأسىن املطالب1/593انظر: روضة الطالبني ) (11)

 (. 307األذكار للنووي )ص( 12)

 (. 390تقدم احلديث )ص( 13)

 يف نسخة )ج(: ))كجمعة((. ( 14)
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القتضائه ؛ (2)حذف قول أصله كما للجمعة ومن َثَّ ، (1)والسنن دون الشروط، األركان
 .كما مرَّ   مساواة هذه خلطبة اجلمعة حىت يف الشروط وليس كذلك

؛ (5)العيد يف ملا مرَّ  (4)ح به أصلهكما صرَّ ،  (3)ال املنفرد، سن حىت للمسافرتُ و  
أحسن ال سيما  (8)فعبارة أصله، عدبُ  (7)، ]وفيه[لفهمه مما قدمه َثَّ ؛ حذفه (6)/وكأنه
لصحة صالة الكسوف خبالف  (9)عدم اشرتاط اجلماعة فهم أيضا  تُ  ب[2/375]وهي 

 .عبارة املصنف
 .(11)لعدم وروده؛ إال التكبري، (10)َثَّ  وأييت يف اخلطبة هنا ما مرَّ  
 .(14)كما أييت يف االستسقاء،  (13)فللمصنِّ  خالفا  ، (12)فال جتزئ خطبة واحدة 
من  (16)/(وتوبة، )واستغفار، ودعاء، وصدقة، كعتق؛ ( خبريفيها ) (15)(وأمرهم) 

                                 
 (. 1/544(، ومغين احملتاج )3/164(، والغرر البهية )2/219) انظر: أسىن املطالب (1)

 (. 198الصغري )ص انظر: احلاوي( 2)

(، 1/595روضة الطالبني )(، و 3/252(، وحبر املذهب )2/512احلاوي الكبري )انظر:  (3)
  .(3/164(، والغرر البهية )2/220) (، وأسىن املطالب5/57واجملموع )

 (. 198انظر: احلاوي الصغري )ص (4)

 (.374انظر: )ص( 5)

 /ب من نسخة )ب(. 291هناية ل( 6)

 (( وهو تصحيف. وقته))يف األصل:  (7)

 (.198وعبارة األصل:" ُثَّ خطب كما للجمعة ال املنفرد" انظر: احلاوي الصغري )ص( 8)

 يف نسخة )ج(و)د(: ))اخلطبة((. ( 9)

 (. 374انظر: )ص( 10)

 (. 1/544(، ومغين احملتاج )3/163(، والغرر البهية )2/220) انظر: أسىن املطالب (11)

 (. 1/544(، ومغين احملتاج )3/164(، والغرر البهية )2/220) انظر: أسىن املطالب (12)

 (. 1/278انظر: إخالص الناوي )( 13)

 (. 431انظر: )ص( 14)

 (. 111يف منت اإلرشاد املطبوع: ))وأمر((، انظر: )ص( 15)

 /ب من نسخة )د(. 169هناية ل( 16)
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، (2)لألمر بذلك يف البخاري؛ (1)مع حتذيرهم من الغفلة والتمادي يف الغرور، املعاصي
 .(3)ولالتباع يف التحذير رواه مسلم

 .(4)ولعظم أمر التوبة أفردت ابلذكر مع دخوهلا فيما قبلها
وكذا يف االستسقاء نص ، هترِ وإال كُ ، إال أبمره سن اخلطبة ببلد فيها وال  ال تُ و  

وهو واضح حيث مل يفوض السلطان ذلك ألحد خبصوصه وإال مل حيتج إلذن ، (5)عليه
 .(6)أحد لكن مر أّن من وليهما يف عام مل يكن له فعلهما يف غريه خبالف العيد

ح به كما صرَّ وقلم  ، ال التنظيف حبلق، (7)سن الغسل كما علم مما مر يف اجلمعةويُ  
 .(11()10)للوقت فإنه تضييق، (9)فقهاء اليمن (8)بعض

                                 
(، والغرر 2/220) (، وأسىن املطالب5/57(، واجملموع )1/595انظر: روضة الطالبني ) (1)

 (. 1/544(، ومغين احملتاج )3/165البهية )

فإذا . . . »(، وفيه: 390، وقد تقدم احلديث )ص-ل-حديث عائشة ُيشري بذلك إىل  (2)
 .«وا وتصدقواوا وصل  رأيتم ذلك، فادعوا هللا، وكبِّ 

البخاري يف كتاب الكسوف، ابب: من أحب العتاقة يف كسوف  ىرو  فلماأما األمر ابلعتق        
-   لقد أمر النيب "قالت:  ،-ل-(، من حديث أمساء 1054، رقم: 1/282الشمس )

- ابلعتاقة يف كسوف الشمس." 

يف كتاب الكسوف، ابب: ما ُعِرَض على  يف صحيحه لعله يشري بذلك إىل ما رواه مسلم (3)
 قال، وفيه --( من حديث جابر904،رقم: 1/403والنار )من أمر اجلنة  --النيب 
إنه عرض علي كل شيء توجلونه، فعرضت علي اجلنة " :"... ، . 

 . (3/165(، والغرر البهية )2/220) انظر: أسىن املطالب (4)

 (. 1/544(، ومغين احملتاج )2/220) وأسىن املطالب(، 2/534األم )انظر:  (5)

 (. 354انظر: )ص( 6)

 (. 250انظر: )ص( 7)

 قوله: ))بعض(( سقط من نسخة )ب(. ( 8)

 (. 1/545(، ومغين احملتاج )2/220) أسىن املطالب النقل عن بعض فقهاء اليمن يف انظر (9)

 يف نسخة )ب(: ))تطيق((، ويف نسخة )ج(: ))يضيق الوقت((.( 10)

 (. 1/545)(، ومغين احملتاج 2/220) (، وأسىن املطالب5/50انظر: اجملموع ) (11)
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كما   ،المتناعه فيها؛ طلب فعلها قضاءفال يُ  (1) ني[الكسوف]صالة ( وتفوت) 
وبه ، (3)ألنه املقصود هبا وقد حصل؛ اتم يقينا   (الءجناب) (2)فليف صالة النَّ ررته ق
إذ ال غىن ابلناس عن جميء ؛ فارق عدم فوات صالة االستسقاء ابلسقيا أ[ 2/376]

 .(5)لطلب غيث مستقبل؛ فتكون صالهتم، (4)الغيث بعد الغيث
بل صحَّ أن خطبته ؛ (6)إذ القصد هبا الوعظ وهو ال يفوت؛ وعدم فوات اخلطبة 

--/(7) (8)لصالة الكسوف إمنا كانت بعد االجنالء. 
فهي  (10)عبارة أصله، كما تشري إليه (9)وخرج ابلتام اجنالء البعض، فال أثر له

 أحسن.
 قال املنجمون (12)وإن (11)يفيصلِّ ، يف االجنالء ويقينا  ما لو حال سحاب وشكَّ  

 
 
 

                                 
  األصل: ))الكسوف((.يف  (1)
 (.أ37/ل2( انظر: )2)
 (، وأسىن املطالب5/58(، واجملموع )2/378العزيز )و (، 3/256انظر: حبر املذهب ) (3)

 (. 1/545(، ومغين احملتاج )3/165(، والغرر البهية )2/221)

 : ))بعد الغيث(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. ( قوله4)

 . (3/165(، والغرر البهية )2/221) املطالب( انظر: أسىن 5)

 (. 1/545، ومغين احملتاج )165/(3(، والغرر البهية )2/221) ( انظر: أسىن املطالب6)

 /أ من نسخة )ج(. 178هناية ل( 7)

 (. 390تقدم احلديث )ص( 8)

 (، وأسىن املطالب5/58(، واجملموع )2/378العزيز )(، و 3/256حبر املذهب )انظر:  (9)
 (. 1/545(، ومغين احملتاج )3/165(، والغرر البهية )2/221)

 (. 198( انظر: احلاوي الصغري )ص10)

 ( يف نسخة )ب(: ))فتصلَّى((. 11)

 ( قوله: ))وإن (( سقط من نسخة )ج(. 12)
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أو اخنسف فال  (3)كما لو حال وقالوا كسفت،  بقاؤه (2)ألن األصل؛ (1)حصل االجنالء 
 .ألن األصل عدمه؛ يصلِّ يُ 

 .(4)وقوهلم ختمني قد خيطئ 
،  االجنالء قبل حترمه بطلته فتبنيَّ اءبق ولو شرع فيها ظان   (5)السالمال ابن عبدق 

ومنه يؤخذ ، انتهى (6)إذ ليس لنا نفل على هيئتها فتندرج فيه؛ على قول وال تنعقد نفال  
 وهو متجه. مطلقا   بنية ركعتني كسنة الظهر انقلبت نفال   هباأنه لو كان أحرم 

 .(7)هلا كاسفة( بغروبصالته ): للشمس أي( كسوفيفوت )(و) 
أي: الشمس؛ لعدم ( بطلوعها) (8)صالته/: أي، للقمر( خسوفويفوت ) 
 .(9)هبما حينئذ ب[2/377] االنتفاع

وحينئذ ؛ (10)كاالجنالء يف األثناء،  أو غروهبا يف أثنائها، وال تبطل بطلوع الشمس
بقي ويسر فيما ، أنه جيهر فيما بقي من صالة ]الكسوف (11)يف الصالة فقياس ما مرَّ 

 اخلسوف. (12)من صالة[
                                 

 .(2/221) (، وأسىن املطالب5/58واجملموع ) (،2/511احلاوي الكبري )( انظر: 1)

 املقصود((. ( يف نسخة )ج(: ))ألن 2)

 ( يف نسخة )ب(: ))كشفت((. 3)

 .(3/166(، والغرر البهية )2/221) (، وأسىن املطالب2/378( انظر: العزيز )4)

 (. 1/545(، ومغين احملتاج )2/212انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 5)

 أي تنَّدرج نيَّته فيه. ( 6)

 وأسىن املطالب(، 1/279ص الناوي )وإخال(، 5/58(، واجملموع )2/378( انظر: العزيز )7)
 (. 1/545(، ومغين احملتاج )3/165(، والغرر البهية )2/221)

 /أ من نسخة )ب(. 292( هناية ل8)

وإخالص الناوي (، 5/58(، واجملموع )1/596(، وروضة الطالبني )2/379( انظر: العزيز )9)
 (. 1/545ومغين احملتاج )(، 3/165(، والغرر البهية )2/221) وأسىن املطالب(، 1/279)

  .(3/165(، والغرر البهية )2/221) (، وأسىن املطالب1/596( انظر: روضة الطالبني )10)

 أ(. 183/ل2انظر: )( 11)

 سقط من األصل.  (12)
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 .(1)لعدم االنتفاع به؛ وأفهم كالمه أنه ال أثر حلدوث خسوف القمر بعد طلوعها 
 .(2)لبقاء ظلمة الليل واالنتفاع به؛ وأنه ال يفوت بطلوع الفجر 
 .(4)كما لو استرت بغمام،  بعده خاسفا   (3)يها وإن خسف أو غابفيصلِّ  
 .(7) (6)(5)ومر يف صالة النفل أن صالة الكسوف إذا فاتت ال تقضى 
، (9)م األخوف فوات  قدَّ ، ومل أيمن الفوات، عليه صالاتن فأكثر (8)إن اجتمع(و) 

 .(10)اآلكد ُثَّ 
بدأ فعلها يف وقت العيد وجنازة وكسوف ) (11)فإذا اجتمع عليه فريضة ندر 
، ا خيشى من تغري امليت بتأخريهامَ ِـ ل؛ ( جنازة ث   ، )؛ لتعينها وضيق وقتها( بفريضة

 .(13)كما أييت،  (12)وشرط تقدميها حضور الويل، وألهنا فرض كفاية

                                 
(، ومغين احملتاج 3/165(، والغرر البهية )2/221) (، وأسىن املطالب5/59جملموع )ا( انظر: 1)

(1/545 .) 

 (. 1/546(، ومغين احملتاج )3/165(، والغرر البهية )5/59اجملموع )( انظر: 2)

 ويف نسخة )ج(: ))وإن خسف وغاب((. ، ( يف نسخة )ب(: ))وإن غاب أو خسف((3)

 (.1/546(، ومغين احملتاج )2/221(، وأسىن املطالب )5/59اجملموع )انظر: ( 4)

 ب(.58/ل2انظر: )( 5)

( قوله: ))ومر يف صالة النفل أن صالة الكسوف إذا فاتت ال تقضى(( سقط من نسخة 6)
 )ب(و)ج(و)د(. 

 (. 1/279انظر: إخالص الناوي )( 7)

 يف نسخة )ب(: ))ُثَّ إن اجتمع((.  (8)

 ((. ( يف نسخة )ج(: ))فواات  9)

زيز الع(، و 2/391(، والتهذيب )3/257(، وحبر املذهب )2/529األم )( انظر: 10)
 . (2/221) (، وأسىن املطالب5/60(، واجملموع )1/596(، وروضة الطالبني )2/379)

 ( يف نسخة )د(: ))نذر((. 11)

 (. 1/546(، ومغين احملتاج )3/167(، والغرر البهية )2/222) ( انظر: أسىن املطالب12)

 (. 409انظر: )ص( 13)
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 .(1)السالمن خيف فوت املكتوبة قاله ابن عبدمت وإدِّ ولو خيف تغري امليت قُ  
 .(2)ألن صالته آكد من صالة الكسوف؛ ( عيد ث   ) 
 .(4)(كسوف  ث   ، )(3)فوته لو قدم الكسوف عليه ال عكس[ ماتيقنو ] 
 ،ولو اجتمع خسوف ووتر قدم اخلسوف وإن خيف فوت الوتر وكان فوته متيقنا   

تدار  الوتر ابلقضاء  أ[2/378]وألنه ميكن د،ألن صالته آك؛ خبالف اخلسوف
 .(5)خبالفه

يبدأ ( فبجنازةوفريضة وعيد )وقد اجتمع عليه جنازة وكسوف ( ات  و  ف    ن  م  وإن أ  ) 
فإن مل ، مام بغريها وال يشيعهاث يشتغل اإل: (7)قال الشيخان، ملا مرَّ ؛ (6)قبل الكل

وحضوره متوقع أفرد اإلمام مجاعة ينتظروهنا واشتغل : أي، ضر أو حضرت دون وليهاحت
إذا  وقضية تعليلهم وجوب تقدمي اجلنازة حىت على املكتوبة: (8)قال السبكي، بغريها

 اتسع وقتها انتهى.
 .(9)قدمي هنا مندوب ما مل خيش تغري امليتواألوجه أن التَّ  
لكن خيففه فال يزيد على حنو قل هو هللا أحد ، خلوف الفوات؛ (كسوف  ث   ) 

 .الفريضة أو العيد ُثَّ  (11)عن األم (10)كما يف اجملموع،  يف كل قيام، بعد الفاحتة

                                 
 (. 1/547انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )( 1)

 . (3/167(، والغرر البهية )2/222) أسىن املطالب(، و 1/279إخالص الناوي )( انظر: 2)

 سقط من األصل.  (3)

 (. 3/168(، والغرر البهية )1/279انظر: إخالص الناوي )( 4)

 .(1/597وروضة الطالبني )(، 2/391(، والتهذيب )2/529األم )( انظر: 5)

 .(2/380العزيز )(، و 3/252(، وحبر املذهب )2/390(، والتهذيب )2/528األم )( انظر: 6)

 . (5/60(، واجملموع )2/380( انظر: العزيز )7)

 (. 475انظر: االبتهاج شرح املنهاج )ص( 8)

 (. 1/546(، ومغين احملتاج )5/60( انظر: اجملموع )9)

 (. 5/61اجملموع )( 10)

 (. 2/528األم )( 11)
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وال فرق بني اجلمعة وغريها ، خلوف فوهتا؛ الفريضةلكن يؤخر خطبة الكسوف عن 
 .(1)رَ كِ من املكتوابت فيما ُذ 

ويذكر ، (2)اجتمعا خطبتان بعد صالهتما بقصدمها( وكفى لعيد وكسوف) 
تني إذا مل نَّ أبن الس   (5)ونظر فيه يف اجملموع( 4)ألهنما ]سنتان[؛ (3)أحكامهما فيهما

ب[ 2/379]ة سنَّ  (7)بركعتني (6)كأن ينوي/؛  بفعل واحد أن ينويهما تداخال ال يصحت
 (8)حية مع غريها، وأجاب عنه السبكيخبالف نية التَّ ، ة الصبحالضحى وقضاء سنَّ 

 حلصول القصد هبا خبالفه يف الصالة.؛ أبهنم اغتفروا ذلك يف اخلطبة
؛ خطبتهمامها قبلها سقطت أبن صالَّ ( تر  خ   أ  فإن )( مجعةإن اجتمعا مع )(و) 

 (12)ء إال إنىعقب ذلك مل جتز  (11)/(خطبةوحيث فعلت )؛ (10)(9)ضمبادرة ألداء الفر 
كما أفاده من زايدته إذ ال جيوز أن يقصدها مع غريها ،  (13)فقط( اجلمعة ة  ي  ن  ب  اقرتنت )
     ولكن يتعرض فيها، (14)[فل خبالفه فيما ]مرَّ نألنه تشريك بني فرض و ؛ ابخلطبة

                                 
 (. 1/546احملتاج )(، ومغين 2/222) ( انظر: وأسىن املطالب1)

 ( يف نسخة )د(: ))بقصدها((. 2)

 (، وأسىن املطالب5/561(، واجملموع )1/597(، وروضة الطالبني )2/380( انظر: العزيز )3)
(2/223 .) 

 يف األصل: ))سببان(( وهو تصحيف.  (4)

 (. 5/61اجملموع )( 5)

 /ب من نسخة )ب(. 292( هناية ل6)

 ركعتني((. ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))7)

 (. 475انظر: االبتهاج شرح املنهاج )ص( 8)

 . ابجلمعة((الفرض ))يف نسخة )ب(: ( 9)

 . (3/168(، والغرر البهية )2/223) (، وأسىن املطالب2/380( انظر: العزيز )10)

 /أ من نسخة )د(. 170هناية لو /ب من نسخة )ج(، 178( هناية ل11)

 ( يف نسخة )ب(: ))إذا((. 12)

 ))فقط(( سقط من نسخة )ب(. ( قوله: 13)

 يف األصل: ))يتعرض((.  (14)
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، (1)طويل املوجب للفصلوحيرتز عن التَّ ، ما يندب يف خطبة العيد والكسوف رِ ك  لذِ 
 حىت يكفي اإلطالق. (5)أنه جيب قصدها (4)وكالم الشيخني (3)(2)وقضية كالمه كأصله

لكن الذي رجحه ، (6)اأو أحدمها عليها يقتضي صرفها هلتقدميهما ووجهه أن  
 .اجلمعة سقطت ألن خطبة غري؛ خالفه (7)األذرعي
وإن تقدمت خطب ، أنه ال جيوز أتخري اجلمعة إال مع أمن فوهتا ومعلوم مما مرَّ  

 .(8)ملا بعدها كما خطب هلا
 عن األصحاب أهنم أجابوا عما اعرتض به قول الشافعي (9)ونقل الشيخان 

من أن الكسوف ال يقع إال يف الثامن ، اجتمع عيد وكسوف --أ[2/380]
وهللا على كل شيء ، قول املنجمني وال عبة به (10)أبنه؛ والعشرينأو التاسع ، والعشرين

 قدير.
وهو ، -(12)-بن النيب االشمس كسفت يوم موت إبراهيم  (11)وقد صحَّ أن 

                                 
 (.2/223) (، وأسىن املطالب1/179(، وإخالص الناوي )3/254انظر: حبر املذهب ) 1))
 ( يف نسخة )ب(: ))كالم أصله((. 2)
أصله قال: " وكفى للعيد والكسوف واجلمعة بعده اخلطبة مرة"، انظر: احلاوي الصغري  ( وعبارة3)

 (. 198)ص
 (. 5/61(، واجملموع )2/381( انظر: العزيز )4)
 ( يف نسخة )ب(: ))قصدمها((. 5)
 (. 2/223) ( انظر: أسىن املطالب6)
 (. 2/223( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)
 (. 2/223) املطالب( انظر: أسىن 8)
 (. 5/61(، واجملموع )1/598(، وروضة الطالبني )2/381( انظر: العزيز )9)
 يف نسخة )ج(: ))أبن((.  (10)
 ( قوله: ))أن(( سقط من نسخة )ج(. 11)
يف كتاب الكسوف، ابب: الصالة يف كسوف الشمس  يف صحيحه ( رواه البخاري12)

يف كتاب الكسوف، ابب: ذكر النداء  يف صحيحه (، ورواه مسلم1043، رقم: 1/278)
  .--( من حديث املغرية بن شعبة915م:، رق1/407بصالة الكسوف الصالة جامعة )
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 .(2)األول كما قاله الواقدي والزبري بن بكار (1)عاشر ربيع
رواه ، (4)يوم عاشوراء لَ تِ وأنه قُ ، -(3)-احلسني  لَ تِ واشتهر أهنا كسفت يوم قُ  
وهو ابن أربع ، وزاد أنه كان يوم اجلمعة سنة إحدى وستني، (6)عن قتادة (5)البيهقي

 وستة أشهر.، ومخسون سنة

                                 
 يف نسخة )ب(: ))شهر ربيع((.  (1)

انظر النقل عنهما يف السنن الكبى للبيهقي يف كتاب صالة الكسوف، ابب: ما يستدل به  (2)
(، 3/472وقوع اخلسوف يف العاشر من الشهر )على جواز اجتماع اخلسوف والعيد جلواز 

بعده بسنة ، سنة إحدى عشرة،  --وظا  فوفاة رسول هللا فقال البيهقي: "فإن كان حم
العزيز ، و (12/346(، والبدر املنري )7164، رقم: 5/159ومعرفة السنن واآلاثر )

(، 2/223) (، وأسىن املطالب5/62(، واجملموع )1/598(، وروضة الطالبني )2/381)
 (. 1/547(، ومغين احملتاج )3/171والغرر البهية )

 --احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب القرشي، سبط رسول هللا : هو (3)
وروى عنه،  --ُوِلَد سنة أربع، وقيل ثالث من اهلجرة، وقد حفظ عن رسول هللا  ،ورحيانته

قُِتل سنة إحدى وستني. انظر ترمجته:  ،الكوفةوكانت إقامته ابملدينة إىل أن خرج مع أبيه إىل 
(، واإلصابة 1173، رقم: 2/24(، وأسد الغابة )556، رقم: 1/392االستيعاب )

 (. 1729، رقم: 2/67)

 (، وأسىن املطالب5/62(، واجملموع )1/598(، وروضة الطالبني )2/381العزيز )انظر: ( 4)
 (. 1/547اج )(، ومغين احملت3/171(، والغرر البهية )2/223)

رواه البيهقي يف كتاب صالة اخلسوف، ابب: ما يستدل به على جواز اجتماع اخلسوف  (5)
عن قتادة قال:  ،(6443، رقم: 3/473) والعيد جلواز وقوع اخلسوف يف العاشر من الشهر

يوم عاشوراء لعشر مضني من احملرم سنة إحدى ، يوم اجلمعة -م-" قتل احلسني بن علي 
  .ابن أربع ومخسني سنة وستة أشهر ونصف " وهو، وستني

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، ُوِلَد سنة ستني، كان أحفظ أهل هو:  (6)
البصرة، وال يسمع شيئا  إال حفظه، روى عن أنس بن مالك، وعبد هللا بن حسني، وابن 

تويف سنة سبع عشرة ومائة. انظر وشعبة، واألوزاعي،  ،سريين، وغريهم، وعنه روى أبو حنيفة
(، 107، رقم: 1/122(، وتذكرة احلفاظ )132، رقم: 5/269ترمجته: سري أعالم النبالء )

 (. 104، رقم: 60وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص
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أن يشهد اثنان بنقص ، وأبن صورة وقوع العيد يف الثامن والعشرين 
؛ وأبن للفقيه أن يصور ما ال يقع، وهي يف احلقيقة كاملة، (1)رجب]وشعبان ورمضان[

أبنه ، قوهلم اجتمع عيد ومجعة (3)القونويواعرتض ، (2)ابستخراج الفروع الدقيقةليتدرب 
فمرادهم أن قضاء ، الختالف وقتيهما وهو ظاهر بدليل قوله، (4)أداء: أي، ال يتصور

 .(6)فيأيت حينئذ ما مرَّ ، (5)العيد بعد الزوال يف الصورة السابقة يف اببه قد جيامع اجلمعة
واجلمعة  (7)يف العيد/ حضور اخلناثى والنساء هنا ما مرَّ حكم  ب[381] :فرع 
 .(8)بتفصيله
 .(9)وكذا حكم مجاعتهن ووعظ امرأة هلن ما مر يف العيد 
 .(11)الزلزلة (10)وحنوه عند حنوع ابلدعاء ويستحب لكل أحد أن يتضرَّ  
،  (12)ال على هيئة صالة الكسوف، لواتككيفية الصَّ ؛  ركعتني نداب  ( واوصل  ) 

                                 
 ( يف األصل: ))ورمضان وشعبان((. 1)
(، وإخالص 1/598(، وروضة الطالبني )2/382(، والعزيز )2/509( انظر: احلاوي الكبري )2)

(، ومغين احملتاج 3/171(، والغرر البهية )2/224) (، وأسىن املطالب1/280الناوي )
(1/547 .) 

 (. 167( انظر: شرح احلاوي الصغري للقونوي )ص3)
 ( يف نسخة )ب(: ))إذاء((. 4)
 (. 3/171(، والغرر البهية )1/280ناوي )( انظر: إخالص ال5)
 (. 385( انظر: )ص6)
 /أ من نسخة )ب(. 293( هناية ل7)
 (. 356( انظر: )ص8)
 (. 357( انظر: )ص9)
 ( قوله: ))حنو(( سقط من نسخة )ج(. 10)
(، وأسىن 5/59(، واجملموع )1/599(، وروضة الطالبني )2/391( انظر: التهذيب )11)

 (. 1/547(، ومغين احملتاج )3/174(، والغرر البهية )2/224) املطالب
 . (3/173(، والغرر البهية )5/59(، واجملموع )2/382( انظر: العزيز )12)
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، (3)الزركشي وغريه واعتمده (2)وجزم به ابن أيب الدم (1)يف األم نص عليه صرحيا   كما
، كصاعقة؛ ( لنحو زلزلة) --وابن عباس، الثاين عن عائشة (4)وإن روى احلليمي

كان إذا عصفت --أنه :وصحَّ ، (5) يكون غافال  لئالَّ ؛ (فرادى، )وريح شديدة
وأعوذ ، وخري ما أرسلت به، وخري ما فيها، اللهم إين أسألك خريها »: الريح قال

ما هبت ريح  ":وروى الشافعي، (6)«وشر ما أرسلت به، بك من شرها وشر ما فيها
، وال جتعلها عذااب  ، اللهم اجعلها رمحة»: وقال، على ركبتيه -- هللا رسول اإال جث

 .)8((7)«وال جتعلها رحيا  ، اللهم اجعلها رايحا  
 

                                 
 (. 2/535( األم )1)
( هو: إبراهيم بن عبدهللا بن عبداملنعم بن علي بن حممد بن فاتك بن حممد بن أيب الدم، ُوِلَد 2)

ومخسمائة، رحل إىل بغداد، فتفقَّه هبا فسمع هبا من ابن سكينة حبماة سنة ثالث ومثانني 
وغريه، ومسع ابلقاهرة وحدَّث هبا، وكان إماما  يف مذهب الشافعي، عاملا  ابلتاريخ، له نظم 
ونثر، ومن تصانيفه: شرح الوسيط، وأدب القاضي، وكتاب يف التاريخ، تويف يف منتصف 

، 8/115مائة. انظر: طبقات الشافعية الكبى )مجادى اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وست
 (.7/370(، وشذرات الذهب )1107رقم:

 (. 2/224( انظر النقل عنهما يف أسىن املطالب )3)
 (.2/322( انظر: املنهاج يف شعب اإلميان )4)
(، 5/59(، واجملموع )1/599(، وروضة الطالبني )2/382(، والعزيز )2/535( انظر: األم )5)

(، ومغين 3/173(، والغرر البهية )2/224) (، وأسىن املطالب1/280اوي )وإخالص الن
 (. 1/547احملتاج )

يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح  يف صحيحه ( رواه مسلم6)
  .          -ل-(، من حديث عائشة899، رقم: 1/398ابملطر )

 (. 2/555( انظر: األم )7)
(، ويف سنده احلسني بن قيس ضعَّفه 11533، رقم: 11/213رواه الطباين يف الكبري )( 8)

  (.17126، رقم: 10/135اهليثمي يف جممع الزوائد )
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 .(1)اجلماعةهنا  ستحبيوال  
 .(3)(2)أنه صلَّى يف زلزلة مجاعة مل يصح --وما روي عن علي  
، (5)ولعله من تفقهه أ[2/382](4)كون صالة كل هنا يف بيته قاله املصنفوت 

 .(6)"وهو قياس النافلة اليت ال تشرع هلا مجاعة : "قال شيخنا
وقيس هبا ، )8((7)قاله العبادي، ويسن اخلروج إىل الصحراء وقت الزلزلة 

 .(9)حنوها
 

                                 
 (. 3/173(، والغرر البهية )2/224) (، وأسىن املطالب2/382( انظر: العزيز )1)
الزلزلة بزايدة عدد الركوع والقيام ى يف رواه البيهقي يف كتاب صالة اخلسوف، ابب: من صلَّ  (2)

 (.6473(، رقم )3/482قياسا  على صالة اخلسوف )
قال الشافعي: ولو ثبت عن علي لقلت به، وهم يثبتونه وال أيخذون به، نقله عنه احلافظ        

(، وقال ابن امللقن: رواه الشافعي 2255 :، رقم3/1119ابن حجر يف التلخيص احلبري )
 (.853، رقم:1/245نظر خالصة البدر املنري )ا ،متوقفا  فيه

(، والغرر 2/224) (، وأسىن املطالب5/60(، واجملموع )1/599( انظر: روضة الطالبني )3)
 (. 3/173البهية )

 (. 1/237( انظر: روض الطالب )4)
 يف نسخة )ج(: ))فقهه((.  (5)
 (. 2/225) ( انظر: وأسىن املطالب6)
مد، أبو عاصم العبَّادي اهلروي، أخذ الفقه عن القاضي أيب عمر ( هو: حممد بن أمحد بن حم7)

البسطامي، وعن األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين، وغريمها، وأخذ عنه ابنه أبو احلسن 
العبَّادي، وأبو سعد اهلروي، وغريمها، وصنَّف كتاب املبسوط، وكتاب اهلادي، وكتاب 

انظر ترمجته: طبقات الشافعية لألسنوي  األطعمة، تويف سنة مثان ومخسني وأربعمائة.
، رقم: 1/210(، وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )805، رقم: 2/190)

193 .) 
 (. 3/173(، والغرر البهية )2/225( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )8)
  (.3/173(، والغرر البهية )2/225نظر: أسىن املطالب )ا (9)
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، حارة ايبسة: وهي، اليت من جتاه الكعبة الصبا: أصول الرايح أربعة :فائدة
، حارة رطبة: وهي، ومن جهة ميينها اجلنوب، وهي ابردة رطبة: ومن ورائها الدبور

وهي ريح اجلنة اليت هتب عليهم رواه ، (1)ابردة ايبسة: وهي، ومن مشاهلا الشمال
 .(2)مسلم

 

                                 
 (. 1/547(، ومغين احملتاج )2/225) أسىن املطالب(، و 3/274املذهب )حبر ( انظر: 1)

يف كتاب اجلنَّة وصفة نعميها وأهلها، ابب: يف سوق اجلنة وما ينالون  يف صحيحه رواه مسلم (2)
وفيه:  --(، من حديث أنس بن مالك2833رقم: ، 2/1300فيها من النعيم واجلمال )

إن يف اجلنة لسوقا  أيتوهنا كل مجعة فتهب ريح الشمال فتحثو »قال:  --"أن رسول هللا 
 «. يف وجوههم وثياهبم فيزدادون ُحسنا  ومجاال . . . 
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 (ابب)
 يف االستسقاء 

 :وهو لغة: طلب السقيا، وشرعاً: طلب سقيا العباد من هللا عند حاجتهم إليها، يقال 
 .(2()1)سقاه وأسقاه مبعىن ]غالباً[

 .(5)رواه الشيخان وغريمها ،(4)، ]االتباع[(3)واألصل يف الباب قبل اإلمجاع
ابدية، ومسافر ولو سفر التأكيد، ملقيم ولو بقرية أو  (6)]على[( ُسنَّ استسقاء) ومن َثم  

 .(7)؛ الستواء الكل يف احلاجةقصر
 .(8)يف العيد وإمنا مل جتب ملا مرم  
، أو ملحت واحتاجوا إليها، أو إىل الزايدة، وإال مل (9)وإمنا يندب إن انقطعت املياه/ 
 .(10)يندب

 
 
 

                                 
 ( قوله: ))غالباً(( زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 1)
(، 89(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص14/393(، ولسان العرب )150انظر: خمتار الصحاح )ص (2)

(، وكفاية النبيه 5/5/67(، واجملموع )1/601(، وروضة الطالبني )1/281واملصباح املنري )
 (. 2/226(، وأسىن املطالب )4/512)

 (، وأسىن املطالب4/513(، وكفاية النبيه )3/259(، وحبر املذهب )4/359انظر: األوسط ) (3)
(2/226 .) 

 سقط من األصل.  (4)
 ( ستأيت األدلة الدالة على مشروعية االستسقاء من الصحيحني وغريمها.5)
 .( يف األصل: ))من((6)
 (. 2/227) (، وأسىن املطالب5/67(. انظر: اجملموع )7)
 (. 348( انظر: )ص8)
 /أ من نسخة )ج(. 179( هناية ل9)
  (.2/227) (، وأسىن املطالب5/67(، واجملموع )2/384)( انظر: العزيز 10)
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حمتاج إليه، ويسأل ( جلدب غريحيتج له؛ )كان أبنواعه الثالثة ممن مل ( ولونعم يسن )
كالعضو الواحد ب[2/383]، وألن املؤمنني (4)(3()2)ماجة؛ لالتباع رواه ابن (1)الزايدة لنفسه
بظهر الغيب  (8)دعوة املرء املسلم ]ألخيه[» :(7)، وصح/(6)بعضه اشتكى كله (5)إذا اشتكى/

 .(9)«مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه قال امللك املوكل به آمني، ولك مبثله

                                 
 (.5/67(، واجملموع )1/601(، وروضة الطالبني )3/270(، وحبر املذهب )2/539( انظر: األم )1)
 ( قوله: ))لالتباع رواه ابن ماجة(( سقط من نسخة )ب(. 2)
خبراسان والعراق والشام ومصر  هو: حممد بن يزيد بن ماجة القزويين، ُوِلَد سنة تسع ومائتني، مسع (3)

وغري ذلك، فسمع من حممد بن عبد هللا بن مُنري، وهشام بن عمار، وعبد هللا بن معاوية، وروى عنه: 
أبو الطيب البغدادي، وأبو احلسن القطان، وغريمها، صنمف: السنن، والتفسري، والتاريخ، تويف سنة 

(، وتذكرة احلفاظ 627، رقم: 2/341ء احلديث )ثالث ومثانني ومائتني. انظر ترمجته: طبقات علما
 (. 635، رقم: 300(، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص2/636)

، 2/115( رواه ابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، ابب: ما جاء يف الدعاء يف االستسقاء )4)
فقال: اي  --، ولفظه قال: "جاء أعرايب إىل النيب -م - (، من حديث ابن عباس1270رقم: 

رسول هللا لقد جئُتك من عند قوم ما يتزود هلم راع وال خيطر هلم فحل، فصعد املنرب فحمد هللا ث 
، ث نزل فما أيتيه أحٌد من «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا طبقًا مربعًا غدقًا عاجاًل غري رائث»قال: 

(، وقال األلباين: 12/419نه ابن امللقن يف البدر املنري )حسم  ،وجه من الوجوه إال قالوا: قد أُْحِييَنا"
انظر: إرواء  ،"أما إسناده فإنه من رواية حبيب بن أيب اثبت عن ابن عباس، وهو مدلس وقد عنعنه"

 (. 2/145الغليل )
 /أ من نسخة )د(. 170( هناية ل5)
: تراحم املؤمنني وتعاطفهم ( ُيشري بذلك إىل ما رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب6)

، ولفظه قال: قال --(، من حديث النعمان بن بشري 2586، رقم: 2/1201وتعاضدهم )
مثل املؤمنني يف توادهم، وترامحهم، وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو  »: -- رسول هللا

 .«تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى
 /ب من نسخة )ب(. 294( هناية ل7)
 سقط من األصل.  (8)
 ( رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب: فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب9)

 . -ك -(، من حديث أم الدرداء 2733، رقم: 2/1254)
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ندب ذلك أبن ال يكون الغري ذا بدعة وضاللة وبغي، وإال مل يندب؛  (1)وقيمد األذرعي 
اسد، وهو ابالستسقاء هلم حسن طريقتهم والر ِضا هبا، وفيها مف ًا وأتديباً، وألن العامة تظنزجر 

 .(3)، وإن نظر فيه الشارح(2)متجه
حىت ابلصالة (5)[للغري]كما قررته من ندب االستسقاء   (4)وما اقتضاه كالمه كأصله 

 (8)، وهو متجه، لكن يف اجملموع(7)وجزم به غريمها (6)والنووي مبقدماهتا اآلتية، تبعا فيه الرافعي
 : وهو الصحيح املختار.(9)األذرعيعن مقتضى عبارة األصحاب أن الصالة ال تشرع، قال 

 .(10)جبيم مفتوحة فمهملة ساكنة ضد اخِلصب خباء معجمة مكسورة بُ دْ واجلَ  
بدعاء االستسقاء ثالثة أنواع اثبتة ابألخبار الصحيحة، أدانها يف الفضل يكون ) ُثم  
قال لقوم  --يف صحيحه أنه  (12)، روى أبو عوانة(11)عما أييت فرادى، أو جمتمعني( مطلق

                                 
 (. 2/227( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)
 (. 2/227أسىن املطالب )( انظر: 2)
 ب(. 191/ل1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )3)
 (. 199( انظر: احلاوي الصغري )ص4)
 ( يف األصل: ))للعرب(( وهو تصحيف. 5)
 (.1/601روضة الطالبني ) ،(2/284( انظر: العزيز )6)
 (.2/1403انظر: اإلسعاد )( 7)

 (. 5/85( اجملموع )8)
 (. 2/1403( انظر النقل عنه يف اإلسعاد )9)
 .(89(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص1/435(، ومقاييس اللغة )1/97) ( انظر: الصحاح10)
(، 1/601(، وروضة الطالبني )2/383(، والعزيز )3/270(، وحبر املذهب )2/540( انظر: األم )11)

 (. 2/226) (، وأسىن املطالب5/67واجملموع )
أبو عوانة، مسع من حممد بن حيىي الذُّهلي، ( هو: يعقوب بن إسحاق بن يزيد اإلسفراييين النيسابوري، 12)

ومسلم بن احلجاج، وغريمها، وأخذ كتب الشافعي عن الرمبيع، واملزين، وهو أومل من أدخل مذهبه إىل 
تلك البالد، وروى عنه: أبو علي احلافظ، واإلمساعيلي، وغريمها، وصنمف املسند املخرمج على صحيح 

(، 7720رقم:  3/779ثالمثائة. انظر ترمجته: تذكرة احلفاظ )مسلم، وغريه، تويف سنة ست عشر و 
 . (744، رقم: 346، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص(370وطبقات الفقهاء الشافعية للنووي )ص



 يف االستسقاء    ابب                                                       اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
420 

ففعلوا؛ أ[ 2/384]« ؛ اي رب(1)قولوا اللهم اي رب ُثم  اجثوا على الركب،» :قحطوا وشكوا إليه
 .(2)فسقوا، حىت أحبوا أن يكشف عنهم

ولو انفلة، كما يف البيان وغريه، عن ( خلف صالةأوسطها يكون بدعاء )(و) 
 .(4)، لكن قيمدها يف شرح مسلم ابلفرض(3)األصحاب

     -- وصحم أنه، (5)ألنه عقب الصالة أقرب لإلجابة ؛وحنو ذلك( خطبة مجعة ويف) 
 .(6)استسقى يف خطبة اجلمعة

يكون ابلصالة واخلطبة وما  ()أنمن األنواع الثالثة هذا األخري، وهو ( واألفضل) 
 .(8()7)يتبعهما

                                 
 ((. ايرب ))اللهم  يف األصل:( 1)
(، من حديث عامر بن خارجة بن سعد عن 2530، رقم: 2/124( رواه أبو عوانة يف مستخرجه )2)

، قال البزار: "هذا احلديث ال نعلمه يروى إال عن سعد، وال نعلم له عن سعد -- جده سعد
مسند البزار  :انظر ،شيئاً" حسب عامر بن خارجة مسع من جدهطريقًا إال هذا الطريق، وال أ

قال ابن امللقن: و  ،(4514، رقم: 5/194فه ابن حبان يف الثقات )(، وضعم 1231، رقم: 4/64)
(، وقال احلافظ ابن 12/427البدر املنري ) :عامر بن خارجة يف إسناده نظر"، انظر"قال البخاري: 

 (، 2298، رقم: 3/1138حجر:" يف سنده اختالف"، انظر: التلخيص احلبري )
 (. 2/226(، وأسىن املطالب )2/654( انظر: البيان )3)
 (. 6/188صحيح مسلم )النووي على ( شرح 4)
(، وإخالص الناوي 5/67(، واجملموع )1/601وروضة الطالبني )(، 2/383( انظر: العزيز )5)

 (. 2/226) (، وأسىن املطالب1/282)
، 1/270( رواه البخاري يف كتاب االستسقاء، ابب: االستسقاء يف خطبة اجلمعة غري مستقبل القبلة )6)

، رقم: 1/397(، ورواه مسلم يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: الدعاء يف االستسقاء )1014رقم: 
ولفظه: "أن رجاًل دخل املسجد يوم مجعة من ابب كان  --(، من حديث أنس بن مالك 897

قال: اي رسول هللا هلكت األموال وانقطعت السُُّبُل،  قائماً، ُثم  --حنو دار القضاء ورسول هللا 
اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،. . . »قال:  يديه ُثم  --ع رسول هللا ففادع هللا يغيثنا، قال: فر 

 .» 
 ( يف نسخة )ج(: ))يتبعها((. 7)
  .(1/282(، وإخالص الناوي )1/601(، وروضة الطالبني )2/383( انظر: العزيز )8)
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صدقة، وعتق، الناس سواء الذي حيضر منهم الصالة وغريه ابلرب من ( أيمر اإلمامأبن )
؛ ألن ذلك أرجى (1)أي: اخلروج منها يف الدم والعرض واملال( ، َوَرد ِّ املظاملوغريمها، وتوبة، )

 .(2)لإلجابة كما دل عليه الكتاب والسنة
 .(3) أفرد ابلذكر مع دخوله فيما قبلهملولعظم أمر رد املظا 
( صوممنهم مبواالة ) (4)لكن إمنا أيمر]املطيقني[ ،أيمرهم سواء احلاضرين وغريه أيضاً ( و) 

ثالثة ال ترد » :؛ وصحم (5)مع يوم اخلروج؛ ألن الصوم معني على الرايضة؛ واخلشوع( ثالثةأايم )
                                 

(، وروضة 2/385(، والعزيز )2/393(، والتهذيب )3/262(، وحبر املذهب )2/540( انظر: األم )1)
 (. 2/229) (، وأسىن املطالب5/71(، واجملموع )1/603الطالبني )

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ما يدل عليه من الكتاب فمنها قوله تعاىل: ﴿( أما 2)

                   ېئ

پ پ  پ  ﴿ : ، وقوله تعاىل52هود، رقم اآلية:سورة: ﴾ىئ  ىئ   ېئ                              

، وقوله تعاىل: ﴿ 98يونس، رقم اآلية: سورة:   ﴾ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ڀ   ڀ

ٱ   ٻ  ٻٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

 . 96سورة: األعراف، رقم اآلية:   ﴾ڀ
ابابً يف اخلروج من املظامل والتقرب إىل يف سننه أما األحاديث يف هذا الباب كثرية، وقد عقد البيهقي        

هللا تعاىل ابلصدقة ونوافل اخلري رجاء اإلجابة، وأورد فيه أحاديث منها: ما رواه مسلم يف كتاب الزكاة، 
 -( من حديث أيب هريرة 1015، رقم: 1/450ابب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )

-  قال: قال رسول هللا- - « :س، إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً، وإن هللا أمر أيها النا

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقال: ﴿ 

 ُثم ﴾ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾، وقال: ﴿ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء، اي رب؛ اي رب؛ ومطعمه حرام، ومشربه 

 «.وملبسه حرام، وغذي ابحلرام، فأىن يستجاب لذلك؟حرام، 
 (. 2/418(، وهناية احملتاج )2/229( انظر: أسىن املطالب )3)

 ( يف األصل ونسخة )د(: ))املطيعني((. 4)

(، والعزيز 2/393(، والتهذيب )3/262(، وحبر املذهب )2/516( انظر: احلاوي الكبري )5)
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، والتقدير ابلثالثة مأخوذ من كفارة (1)«دعوهتم الصائم حىت يفطر؛ واإلمام العدل؛ واملظلوم
 .(2)اليمني؛ ألنه أقل ما ورد يف الكفارة

وسبقه إليه  (4)/(3)واجباً امتثاالً له كما أفىت به النووي ب[2/385] وأبمره يصري الصوم  
وغريهم،  (8)واألسنوي (7)والقمويل (6)ه عليه مجع كالسبكي، وأقرم (5)السالم يف قواعدهابن عبد

هو املردود أبنه ليس  ،أنه مردود بنص األم (10)خرآيف موضع، وقوله يف موضع  (9)وكذا البلقيين
، وعلى التنزل فهو حممول بقرينة كالمه يف ابب البغاة على ما إذا مل أيمر (11)صرحيًا فيما ادعاه

اإلمام بذلك ويدل له قوهلم يف ابب اإلمامة العظمى جتب طاعة اإلمام يف أمره وهنيه ما مل 

                                                                                               
(، وهناية 2/228) (، وأسىن املطالب5/71واجملموع )(، 1/603(، وروضة الطالبني )2/385)

 (. 2/415احملتاج )

، رقم: 1030، ابب: يف العفو والعافية )ص--( رواه الرتمذي يف كتاب الدعوات عن رسول هللا 1)
، رقم: 2/364نه، ورواه ابن ماجة يف كتاب الصيام، ابب: يف الصائم ال ترد دعوته )(، وحسم 3609
خزمية يف كتاب الصوم، ابب: ذكر استجابة هللا عز وجل دعاء الصُّومام إىل فطرهم  (، ورواه ابن1752

(، ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، 1901، رقم: 2/918من صيامهم جعلنا هللا منهم )
(، من 6485، رقم: 3/486ابب: استحباب الصيام لالستسقاء ملا يرجى من دعاء الصائم )

 (. 772، رقم: 12/383، واحلديث صححه ابن امللقن يف البدر املنري )--حديث أيب هريرة 

 (. 2/415( انظر: هناية احملتاج )2)

 (. 2/228( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

 /أ من نسخة )ب(. 294( هناية ل4)

 (. 2/228عنه يف أسىن املطالب ) لكن نقله ه،( مل أجده يف قواعد5)

 (. 2/229 أسىن املطالب )( انظر النقل عنه يف6)

 (. 386( انظر: تكملة املطلب العايل، بتحقيق الطالب: حمبوب اجلهين )ص7)

 (. 3/448(، واملهمات )346بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص، ( انظر: كايف احملتاج8)

 (. 2/415(، وهناية احملتاج )2/229( انظر النقل عنهم يف أسىن املطالب )9)

 (. 2/416ل عنه يف هناية احملتاج )( انظر النق10)

األم: "بلغنا عن بعض االئمة أنه إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثالثة أايم متتابعة"،  وعبارة( 11)
 (. 2/540انظر: )
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يف ابب اإلمامة : وظاهر كالمهم (1)خيالف حكم الشرع وكان هذا هو سند قول األسنوي
، (2)يقتضي التعدي إىل كل ما أيمرهم به من الصدقة وغريها، قال يف شرح املنهاج وهو القياس

فقال فيه نزاع للمتأخرين والظاهر أنه ال  (4)، وخالفه األذرعي(3)والتبييت شرط يف ذلك :قال
 .(5)جيب انتهى، واألوجه األنسب بعموم كالمهم اآليت يف الصوم وجوبه

لصوم صار واجبًا لذاته أو خشية  من شق العصا؟ األقرب األول، بدليل وجوب وهل ا 
التبييت مع أنه أمر خفي ال ميكن االطالع عليه، فإن قلنا ابلثاين جاز له تعاطي مفطر خفية 

 .(6)صورة الصائمني أ[2/386] واكتفى إبظهاره
ضابط من جتب عليه ومن ال جتب عليه؟  (7)وإذا قلنا بوجوب الصدقة والعتق أبمره فما/

، وعن كفاية يومه وليلته فيه نظر، وال يبعد أن يعترب األول بزكاة الفطر، فمن فضل عما يعترب َثم 
 .(9)منه أبدىن متمول (8)شيء لزمه التصدق

 اإلمام قدرًا على كل إنسان فهل جيب إخراج ذلك القدر أو يكفي أقل فإن عنيم  
حمتمل، واألنسب بعموم كالمهم األول، لكن ينبغي تقييده أبن يفضل  (10)متمول؟ كل منهما

الواجب  (12)يقارب (11)ذلك املعني]عن كفاية العمر الغالب، وحيتمل أن يقال إن كان املعني [

                                 
 (. 2/416(، وهناية احملتاج )2/229( انظر النقل عنه أسىن املطالب )1)

 (. 346بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص، ( كايف احملتاج2)
 (. 2/416( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )3)
 (. 2/1405( انظر النقل عنه يف اإلسعاد )4)
 (. 2/416(، وهناية احملتاج )3/557( انظر: الغرر البهية )5)
 (. 3/98( انظر: حاشية الشرواين على حتفة احملتاج )6)
 ة )ج(. /ب من نسخ179( هناية ل7)
 ( يف نسخة )ب(: ))الصدقة((. 8)
 (. 2/417( انظر: هناية احملتاج )9)
 ( قوله: ))منهما(( سقط من نسخة )ج(. 10)
 سقط من األصل.  (11)
 (يف نسخة )ب(: ))يفارقه((. 12)
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َر هبا، وإن زاد على ذلك مل هبا، أو يف أحد خصال الكفارة ُقدِ   (2)َر/الفطر ُقدِ   (1)يف ]زكاة[
 .(3)لمشقة التامةجيب، وإن أمر به ل

يف أحدمها لزمه عتقه إذا أمر به  (4)وأن يعترب الثاين ابحلج والكفارة؛ فحيث لزمه ]بيعه[ 
 .(5)اإلمام، وللنظر يف كل ذلك حمال

( الرَّابع) اليوم( )يف ، وصوم ثالثة أايمأي: خيرج هبم بعد أمره هلم مبا مرم ( وأن خيرجوا) 
 .(6)لصالة االستسقاء

إن كانوا بغري مكة أو بيت املقدس، وإال استسقوا يف املسجد، قال  :(8()7)قال اخلفاف 
يف  وهو حسن وعليه عمل السلف واخللف؛ لفضيلة البقعة واتساعها كما مرم : (9)األذرعي

لكن ، (12)املسجدين يف غري َثم  قياسه أييت هنا ما مرم  (11)انتهى، وعلى/ ب[2/387] (10)العيد
، ولتعليلهم أبنه (14)؛ لالتباع(13)استحباب الصالة يف الصحراء مطلقاً الذي عليه األصحاب 

                                 
 .( يف األصل: ))ذلك((1)
  /أ من نسخة )د(.171( هناية ل2)

 (. 2/417( انظر: هناية احملتاج )3)
 ( يف األصل ونسخة )ب(: ))تبعه(( وهو تصحيف. 4)
 (. 2/417( انظر: هناية احملتاج )5)
 (.5/71(، واجملموع )1/603(، وروضة الطالبني )2/385(، والعزيز )2/645( انظر: البيان )6)
( هو: أمحد بن عمر بن يوسف أبو بكر اخلفاف، صاحب اخلصال، نقل عنه الرافعي يف كتاب السري 7)

املرتجم له أكثر من ذلك. انظر ترمجته: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة  ومل يذكر
 (.73، رقم: 1/123)

 (. 2/230( انظر النقل عنه يف حاشية الرملي الكبري مع أسىن املطالب )8)
 (. 2/184( انظر النقل عنه يف حاشية العبادي مع الغرر البهية )9)
 (.352( انظر: )ص10)
 /ب من نسخة )ب(. 294ل ( هناية11)
 (. 2/418( انظر: هناية احملتاج )12)
 (. 2/418(، وهناية احملتاج )4/516(، وكفاية النبيه )2/385( انظر: العزيز )13)
، 1/268يف االستسقاء ) --( رواه البخاري يف كتاب االستسقاء، ابب: االستسقاء وخروج النيب 14)
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يف كالم اخلفاف  (2()1)حيضرها الصبيان واحليض والبهائم فالصحراء أليق هبم، ومن ث نظر الغزي
وكأنه مل  ،أبان مأمورون هنا إبحضار الصبيان، ومأمورون أبن جننبهم املساجد، ومثلهم البهائم

 .(3)يذكرها ملا فيها من اخلالف
، فمعجمة ساكنة، وهي: ما مبوحدة مكسورة، (بذلة) ثياب( يف، )ملا مرم ( صائمني) 

 .(4)حال مباشرة اإلنسان اخلدمة وحنوها يف بيته يُ ْلَبس
 (1)، وألنه الالئق حباهلم؛ إذ(6)؛ لالتباع، صححه الرتمذي(5)فال يصحبون طيباً، وال زينة

                                                                                               
( من حديث عبماد بن متيم 894، رقم: 1/396اء )(، ورواه مسلم يف كتاب االستسق1005رقم: 

ه ولفظه عند مسلم، قال: "خرج رسول هللا إىل املصلمى فاستسقى واستقبل القبلة، وقلب رداءه  عن عمِ 
 وصلمى ركعتني". 

ُوِلَد قبل األربعني وسبعمائة، َقِدَم دمشق فأخذ  ،( هو: شرف الدين عيسى بن عثمان بن عيسى الغز ِي1)
عن ابن قاضي شهبة والعماد احلسباين، والزم القاضي اتج الدين السبكي، وشرح املنهاج شرحاً كبرياً 
وشرحًا صغريًا ومتوسطاً، وتعقب على النشائي يف نكته، واختصر الروضة، واختصر املهمات، تويف 

، رقم: 4/241(، والدرر الكامنة )1/538ترمجته: إنباء الغمر ) سنة تسع وتسعني وسبعمائة. انظر
 (. 351، رقم: 1/515(، والبدر الطالع )499

 (. 2/230(، وحاشية الرملي الكبري مع أسىن املطالب )2/1407( انظر النقل عنه يف اإلسعاد )2)

 .(2/387)(، وشرح مشكل الوسيط 3/261(، وحبر املذهب )2/416( انظر: احلاوي الكبري )3)

 (.1/41املصباح املنري )( انظر: 4)

 .(2/386(، والعزيز )2/393(، والتهذيب )3/260( انظر: حبر املذهب )5)

(، ورواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: مجاع أبواب صالة 3331، رقم: 5/349رواه أمحد ) (6)
الة، ابب: ما جاء يف (، ورواه الرتمذي يف كتاب الص1165، رقم: 198االستسقاء وتفريعها )ص

(، وصححه، ورواه النسائي يف كتاب االستسقاء، ابب:  558، رقم: 186صالة االستسقاء )ص
ة اجة يف كتاب إقامة الصالة والسن(، ورواه ابن م1521، رقم: 250كيف صالة االستسقاء؟ )ص

كتاب (، ورواه ابن حبان يف  1266، رقم: 2/112فيها، ابب: ما جاء يف صالة االستسقاء )
ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: اإلمام خيرج  ،(2862، رقم: 7/112الصالة )

، 1/474(، ورواه احلاكم يف كتاب االستسقاء )6479، رقم: 3/485متبذاًل متواضعًا متضرعًا )
متبذاًل متواضعاً  --، ولفظه قال: "خرج رسول هللا -م -من حديث ابن عباس  (،1218رقم: 
 :رعاً حىت أتى املصلمى فصلمى ركعتني كما يصلِ ي يف العيد ومل خيطب خطبتكم هذه"، زاد أبو داودمتض
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: وال يلبس اجلديد من ثياب البذلة (2)هذا يوم مسألة واستكانة، وبه فارق العيد قال القمويل
 أيضاً.

 .(3) يتأذى بعضهم ببعضويتنظفون ابملاء، والسواك، وقطع الروائح الكريهة؛ لئالم  
 (4)أي: تذلل مع سكون القلب واجلوارح يف مشيهم وجلوسهم( ختشُّعيف )(و) 
 .(6)لالتباع صححه الرتمذي أيضاً ؛ (5)وغريمها
الصوم والسفر،  أ[2/388] وإمنا مل يسن للحاج صوم يوم عرفة؛ ألنه جتتمع عليه مشقة 

 .(7)آخر النهار، واملشقة املذكورة مضعفة حينئذ، خبالفه هنا وألن حمل الدعاء َثم 
النهار، وقضية الثاين وا أول وقضية األول أهنم لو كانوا مسافرين ال صوم عليهم، وإن صلم  

، والذي يتجه أن اإلمام مىت مل أيمر به مل يسن؛ وإن كان (8)وا أول النهارأن حملمه ما إذا صلم 
قياساً على صوم عرفة، وإال ُسنم، وإن أمر به وجب حىت على املسافر ما مل  ؛الدعاء آخر النهار

ذ قضية عموم كالمهم السابق وجوب به مرض وحنوه؛ إ (1)عليه؛ أبن ظنم أنمه حيصل له (9)حيرم

                                                                                               
"فرقى على املنرب"، وعند ابن حبان "متمسكناً"، وقال احلاكم:" حديث رواته مصريون ومدنيون وال 

 (.66 :،رقم3/133)لنه األلباين يف إرواء الغليأعلم أحداً منهم منسوابً إىل نوع من اجلرح"، وحسم 

 ( قوله: ))إذ(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 1)

 (.2/418(، وهناية احملتاج )2/231( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)
(، 2/393(، والتهذيب )3/260(، وحبر املذهب )2/415(، واحلاوي الكبري )2/541( انظر: األم )3)

 (.2/231) (، وأسىن املطالب5/73واجملموع )(، 1/603(، وروضة الطالبني )2/386والعزيز )
 تكرر يف  األصل.  ( قوله: ))وجلوسهم((4)
(، وروضة الطالبني 2/386(، والعزيز )3/260(، وحبر املذهب )2/415( انظر: احلاوي الكبري )5)

 (. 2/230) (، وأسىن املطالب5/73(، واجملموع )1/603)
 .(425)ص تقدم احلديث قريباً  (6)
 (، وأسىن املطالب4/516(، وكفاية النبيه )5/71(، واجملموع )2/386شرح مشكل الوسيط )( انظر: 7)

 (. 2/418(، وهناية احملتاج )2/230)
(، وهناية احملتاج 2/230) (، وأسىن املطالب4/517(، وكفاية النبيه )5/71( انظر: واجملموع )8)

(2/418.) 
 ( يف نسخة )ب(: ))جيزم((. 9)
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، وحيتمل أن يقال ال جتب طاعته يف فعل املكروه، ولكن ال (2)طاعة اإلمام حىت يف فعل املكروه
 جتوز مبارزته ابملخالفة بتعاطي املفطر؛ خشية الفتنة؛ بل له أن يتعاطاه خفية.

 .(4)تلك الليلة ما أمكن (3)وينبغي للخارج أن خيفف غذاءه ]وشرابه[
: وال يكره خروجهم حفاة مكشوفة رؤوسهم؛ ملا فيه من إظهار التواضع، (5)قال املتويل 

 .(6)وهو متجه وإن استبعده الشاشي
أرقُّ قلباً والصميبُّ  ، وصبية؛ ألن دعاءهم أرجى لإلجابة؛ إذ الشيخ( مبشايخخيرجون )(و) 
 .(10()9)«/بضعفائكمإال ب[2/389]هل ترزقون وتنصرون:»، وصحم (8()7)]عليه[ال ذنب
أن املؤنة اليت حيتاج إليها يف محل حنو الصبيان حتسب من  (11)وقضية كالم األسنوي 
 ماهلم.

 .(12)ويندب إخراج األرقاء إبذن ساداهتم، وغري ذوات اهليئات من النساء، واخلناثى 
 كراهته عن النص واألصحاب؛   (1)، وإن نقل األسنوي(13)، كما قاله الشيخان(وهبائم) 

                                                                                               
 قط من نسخة )ج(. ( قوله: ))له(( س1)
 . (2/418هناية احملتاج )و (، 2/230) ( انظر: أسىن املطالب2)

 ))شراءه((، ويف نسخة )ب(: ))وشربه((. : ( يف األصل3)

 (. 2/418(، وهناية احملتاج )2/230) ( انظر: أسىن املطالب4)

 (. 2/419( وهناية احملتاج )2/231( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )5)

 (. 2/419( وهناية احملتاج )2/231( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6)

 سقط من األصل.  (7)

 .(2/386(، والعزيز )3/260(، وحبر املذهب )2/415( انظر: احلاوي الكبري )8)

، 2/800البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، ابب: من استعان ابلضعفاء والصاحلني يف احلرب ) ( رواه9)
 .--(، من حديث سعد 2896رقم: 

 /أ من نسخة )ب(. 295( هناية ل10)

 (. 349بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص، ( انظر: كايف احملتاج11)

(، واجملموع 1/603ة الطالبني )(، وروض2/386(، والعزيز )3/261انظر: حبر املذهب ) (12)
 (. 2/419(، وهناية احملتاج )2/231) (، وأسىن املطالب5/72)

 (. 5/72(، واجملموع )1/603(، وروضة الطالبني )2/386انظر: العزيز ) (13)
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من األنبياء يستسقي؛ فإذا هو بنملة رافعة بعض  (2)خرج نيب/: »-- ملا صحم من قوله
، ويف (3)«قوائمها إىل السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة

 أن هذا النيب هو سليمان عليه الصالة والسالم. (4)البيان وغريه
لوال »ورد بسند ضعيف، لكن له شاهد آخر، ، و (5)وتوقف البهائم معزولة عن الناس 

 .(6)«شباب ُخشمٌع، وهبائم رُتمٌع، وشيوخ رُكمٌع، وأطفال ُرضمٌع، َلُصبم عليكم العذاب َصبماً 
                                                                                               

 (. 3/449(، واملهمات )350بتحقيق الطالب: بندر احملالوي )ص، ( انظر: كايف احملتاج1)

 /أ من نسخة )ج(. 180ل ( هناية2)
(، ورواه احلاكم يف كتاب االستسقاء 1797، رقم: 2/421( رواه الدارقطين يف كتاب االستسقاء )3)

(، حيث 670، رقم: 3/137فه األلباين يف إرواء الغليل )(، واحلديث ضعم 1215، رقم: 1/473)
قال: " حممد بن عون وأابه مل أجد من ترجم هلما، والغالب يف مثلهما اجلهالة، وهللا أعلم"، وقال 
البخاري فيما نقله عنه العقيلي: حممد بن عون اخلرساين منكر احلديث، انظر الضعفاء للعقيلي 

معني: حممد بن عون ليس بشيء، وقال أبو حامت: ضعيف  (، وقال ابن1670، رقم: 4/112)
احلديث، وقال أبو زرعة: ضعيف احلديث ليس بقوي. انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت 

(8/47 .) 
 (. 2/231(، وأسىن املطالب )4/512(، وكفاية النبيه )2/648( انظر: البيان )4)
(، وهناية احملتاج 2/232أسىن املطالب )(، و 5/72(، واجملموع )2/394( انظر: التهذيب )5)

(2/420 .) 
(، ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: 6390، رقم: 3/481( رواه الطرباين يف األوسط )6)

(، من حديث أيب 6482، رقم: 3/486استحباب اخلروج ابلضعفاء والصبيان والعبيد والعجائز )
َلُرضم َرضماً"، وقال مل يرو هذا احلديث عن خيثم إال ابنه، تفرد به ، زاد الطرباين: " ُثم --هريرة 

سريج، وال يروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، وقال البيهقي: " إبراهيم بن خيثم ليس قوي"، 
 (. 12/401فه ابن امللقن يف البدر املنري )واحلديث ضعم 

استحباب اخلروج ابلضعفاء والصبيان والعبيد وروى البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، ابب:       
يْليم عن أبيه عن جده، 6483، رقم: 3/486والعجائز ) (، من طريق مالك بن عبيدة بن سافع الدِ 

 قال البيهقي: " إسناده غري قوي". 



 يف االستسقاء    ابب                                                       اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
429 

، ويف (1)ويكره إخراج كفار ولو ذميني معنا، أو منفردين؛ ألهنم رمبا كانوا سبب القحط 
كبارهم؛ ألن ذنوهبم أقل،  (3)ما أكره من خروج ، ال أكره من إخراج صبياهنم(2)األم وغريها

خبروجهم مؤومل إبخراجهم؛ ألن أفعاهلم ال  (5)كالبغوي  ييكره؛ لكفرهم، وتعبري النوو  (4)ولكن/
كفرهم، لكنه ابلنسبة ألحكام   اقتضى أ[2/390]وإن (7)، ]وهذا[(6)تكره شرعاً؛ لعدم تكليفهم

ألهنم غري  ؛، أهنم يف اجلنة(8)النووي: "وهو الصحيح املختار"الدنيا؛ إذ الذي عليه احملققون قال 
 مكلفني وولدوا على  الفطرة.

 .(9)ويكره أيضاً خروخ ابلغهم؛ فيمنعمون منه، لكن إن كانوا معنا 
عنما، أي: عرفاً؛ حبيث لو أصاهبم  ) ََتَي ََّز(خرج بنفسه وقد ( ُخل ِّي ذِّم ِّي) من َثم (و) 

ا فيما يظهر، فيخرجون لطلب الرزق، وفضل هللا واسع، وقد جييبهم عذاب مل يصب أحدًا منم 
 .(10)استدراجاً هلم

وال ميكنون من خروجهم وحدهم يف يوم آخر؛ ألهنم رمبا سقوا فيه؛ استدراجًا هلم،  
 ، وجعله التمييز قيداً للتخلية من زايدته.(12)، وفتنة غريهم(11)فيكون ذلك سبباً ملزيد ]كفرهم[

                                 
(، 5/73(، واجملموع )1/603(، وروضة الطالبني )2/386(، والعزيز )3/261( انظر: حبر املذهب )1)

  (.2/420(، وهناية احملتاج )1/282الناوي )وإخالص 

 (2/232(، وأسىن املطالب )2/541( األم )2)
 ( يف نسخة )ب(: ))إخراج((. 3)
 /ب من نسخة )د(. 171( هناية ل4)
 (. 5/73(،  اجملموع )2/394( انظر: التهذيب )5)
 ( يف نسخة )ج(: ))تكلفهم((. 6)
 ( يف األصل: ))وهنا((. 7)
 (. 5/73اجملموع )( انظر: 8)
 (. 2/232) (، وأسىن املطالب5/73( انظر: اجملموع )9)
 (.5/73(، واجملموع )2/386(، والعزيز )3/262( انظر: حبر املذهب )10)
 ( يف األصل: ))فضلهم((. 11)
 (. 2/421(، وهناية احملتاج )1/603(، وروضة الطالبني )2/386( انظر: العزيز )12)
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،  (1)يف الصحراء؛ حيث ال عذر ولو مبكة وبيت املقدس( ركعتني) لالستسقاءوصلَّوا( ) 
 .(2)كما مرم 
، إال فيما أييت؛ (3)أي: كصالته وخطبته يف األركان وغريها (كالعيد  خبطبتنيوأييت هبما ) 

 .(4)لالتباع صححه الرتمذي
 .(6()5)فينادى هلا الصالة جامعة أو الصالة 
تكبريات أول األوىل، ومخس أول الثمانية، ويرفع يديه ويقف بني   (7)ويصلِ يها ركعتني بسبع 

 .(11)وال خيطب إن كان منفرداً  ب[2/391، ](10()9)قائالً ما مرم  (8)كل تكبريتني/

ويف الثانية اقرتبت، أو سبح والغاشية؛  "،ٱ" ويقرأ جهرًا يف األوىل  
 .(13)، ولوروده بسند ضعيف(12)قياساً 

                                 
 (. 5/73(، واجملموع )1/604، وروضة الطالبني )(2/385( انظر: العزيز )1)
 (.424( انظر: )ص2)

 .(2/234) (، وأسىن املطالب5/74(، واجملموع )1/601( انظر: روضة الطالبني )3)

 (. 425( تقدم احلديث )ص4)

 ( قوله: ))أو الصالة(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 5)

 .(1/604وروضة الطالبني ) (،2/387(، والعزيز )3/263( انظر: حبر املذهب )6)

 ( يف نسخة )ج(: ))سبع((. 7)

 /ب من نسخة )ب(. 295( هناية ل8)

 .(2/234(، وأسىن املطالب)5/74(، واجملموع )1/604(، وروضة الطالبني )2/387( انظر: العزيز )9)

 (. 371( انظر: )ص10)

 (. 2/234( انظر: أسىن املطالب )11)

 .(5/74(، واجملموع )1/604الطالبني )(، وروضة 2/387( انظر: العزيز )12)

(، ورواه احلاكم يف كتاب االستسقاء 1800، رقم: 2/422يف كتاب االستسقاء ) رواه الدارقطين( 13)
(، ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء ابب: الدليل على أن السنمة يف 1217، رقم: 1/473)

صالة االستسقاء السنمة يف صالة العيدين وأنه يصليها ركعتني كما يصلي يف العيدين بال أذان وال 
(، من طريق حممد بن عبد العزيز عن أبيه عن 6498، رقم: 3/490وقت صالة العيد ) إقامة يف

طلحة قال: أرسلين مروان إىل ابن عباس أسأله عن ُسنمة االستسقاء، فقال: ُسنمة االستسقاء ُسنمة 
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 (2)، قال يف اجملموع(1)قرأ يف الثانية إان أرسلنا نوحًا كان حسناً إن  -:-وقول الشافعي  
التفاق األصحاب على أن األفضل أن يقرأ هنا ما  ؛(4)ال كراهة ]فيه[ (3)معناه أنه مستحسن

أي: ال يف التوقيت مبا بني الطلوع ( ، ال توقيتا  يقرأ يف العيد؛ إذ هي مثلها، بقيد زاده بقوله )
 .(5)والزوال
كما ال ختتص بيوم، نعم وقتها املختار وقت صالة   (6)بل مجيع الليل والنهار وقت هلا 

 .(9)؛ لالتباع(8)وابن الصباغ (7)العيد، كما صرح به املاوردي
أي: كما جتزئ للكسوف، وهذا ( ككسوفواحدة لالستسقاء )( وجتزئ خطبة) 

البندينجي عن نص البويطي، وتبعه من كالم حكاه  (11)زايدته أخذاً مما فهمه ابن الرفعة (10)من

                                                                                               
قلب رداءه فجعل ميينه على يساره ويساره على ميينه،  --الصالة يف العيدين، إال أن رسول هللا 

﴾، وقرأ يف ں  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ وصلمى ركعتني فكربم يف األوىل بسبع تكبريات وقرأ ب 

﴾، وكربم فيها مخس تكبريات، وفيه حممد بن عبد ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  الثانية ﴿
األلباين يف إرواء الغليل و (، 5/74فه النووي يف اجملموع )العزيز قال عنه البيهقي: غري قوي، وضعم 

(3/134 .) 

 (. 2/510األم )( انظر: 1)

 (. 5/75( اجملموع )2)

 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))يستحسن((. 3)

 سقط من األصل.  (4)

 (، وأسىن املطالب1/283(، وإخالص الناوي )5/75(، واجملموع )1/604( انظر: روضة الطالبني )5)
 (. 2/422(، وهناية احملتاج )2/234)

 ( قوله: ))له(( سقط من نسخة )ب(. 6)

 ( قوله: ))املاوردي(( سقط من نسخة )ج(. 7)

 (. 631بتحقيق الطالب: فهد املخلفي )ص ل(، والشام2/518( انظر احلاوي الكبري )8)

 (.425( تقدم احلديث )ص9)

 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))وهذان((. 10)

 (. 4/526( انظر: كفاية النبيه )11)
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ال تفهم ذلك؛ إذ معىن قوله خطب  )3(، أبن عبارة البويطي(2)، لكن رده آخرون(1)عليه مجاعة
هلذه الثالثة واحدة أنه جيزئ  (4)للجميع أي العيد والكسوف واالستسقاء إذا اجتمعت ]خطبة[

وقوعها عن الكل، وإن كانت اثنتني، نظري قوهلم  أ[2/392] حيث خطبة واحدة من
لو اجتمع كسوف ومجعة كفاه خطبة واحدة، أي: من حيث  وقوعها عنهما، وإن   (5)السابق

 .(6)كانت اثنتني؛ إذ ال ميكن هنا إرادة الفردة قطعاً، فالوجه خالف ما مشى عليه املصنف
طبة، يرد أبن خطبة العيد يؤيد االكتفاء بواحدة عدم وجوب أصل اخل (7)وقول الشارح

 .(10)على واحدة كما مرم  (9)االقتصار فيها (8)غري واجبة، وال جيزئ
خطبة واحدة أجزأ،  (13)وإن خطب هبم كلهم (12)حمل آخر (11)]يف[ وقول البويطي 

 .(14)حممول على النص السابق، وإال فهو ضعيف
؛ ملا (1)خالفاً ملا تومهه عبارة أصله (16)/(15)أي: قبل الصالة)أوَّال (  جتزئ اخلطبة هنا( و) 

                                 
 (. 3/267( انظر: حبر املذهب )1)

 (. 1/544(، ومغين احملتاج )3/188ية )( انظر: الغرر البه2)

 (. 193( انظر: خمتصر البويطي )ص3)

 ( قوله: ))خطبة(( زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 4)

 (. 409( انظر: )ص5)

 (. 3/164( انظر: الغرر البهية )6)

 ب(. 192/ل1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )7)

 ( يف نسخة )د(: ))وال يكفي((. 8)

 ( قوله: ))فيها (( سقط من نسخة )ب(. 9)

 (. 376( انظر: )ص10)

 سقط من األصل.  (11)

 (. 193( انظر: خمتصر البويطي )ص12)

 ( قوله: ))كلهم (( سقط من نسخة )ج(. 13)

 (. 2/391( انظر: هناية احملتاج )14)

  .(5/86(، واجملموع )1/606(، وروضة الطالبني )2/388( انظر: العزيز )15)

 /ب من نسخة )ج(. 180ل ( هناية16)
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رواة فعله هلا بعد  نم ، لكنه يف حقنا خالف األفضل؛ ألَ (2)لذلك --ملا صحم من فعل النيب 
 .(4)، مع اعتضاده ابلقياس على خطبة العيد والكسوف(3)الصالة أكثر

 .(5)خطيب االستسقاء مبا يتعلق ابلفطرة واألضحية ما يتعلق ابالستسقاء( َوَبدَّلَ ) 
فيستغفر قبل اخلطبة األوىل تسعًا وقبل ، (استغفارا  يف العيد )( بتكبري اخلطبة)و 

 .(7()6)الثانية]سبعاً[
القيوم  (9)ال إله إال هو احلي/ ب[2/393] الذي (8)واألوىل أن يقول: أستغفر هللا العظيم

له وإن كان فرم من من قاله غفر »: (1)، وخلرب الرتمذي وغريه(10)وأتوب إليه؛ ألنه أليق ابحلال
                                                                                               

 (. 199احلاوي الصغري )ص :ث خطب كما للعيد"، انظر واألفضل أن يصلمي...، ( وعبارة أصله: "1)

( أما تقدمي اخلطبة على الصالة فهو اثبت يف الصحيحني، رواه البخاري يف كتاب االستسقاء، ابب: 2)
مسلم يف كتاب صالة االستسقاء (، ورواه 1024، رقم: 1/273اجلهر ابلقراءة يف االستسقاء )

قال: خرج رسول  ، ولفظ البخاري( من حديث عبماد بن متيم املازين عن عمِ ه894، رقم: 1/396)
 .صلمى ركعتني جهر فيهما ابلقراءة" يستسقي فتوجه إىل القبلة يدعو، وحومل رداءه، ُثم  - -هللا 

(، ورواه ابن ماجة يف كتاب إقامة 8327، رقم: 14/73( أما تقدمي الصالة على اخلطبة رواه أمحد )3)
(، ورواه البيهقي يف  1422، رقم: 1/692الصالة والسنمة فيها، ابب: ما جاء يف صالة االستسقاء )

كتاب صالة االستسقاء، ابب: الدليل على أن السنمة يف صالة االستسقاء السنمة يف صالة العيدين 
يوماً يستقي فصلمى ركعتني  --قال: "خرج النيب  --أيب هريرة  عن(، 6494، رقم: 3/489)

قلب رداءه فجعل  ل وجهه حنو القبلة رافعًا يديه، ُثم خطبنا فدعا هللا، وحوم  ُثم بال أذان وال إقامة، 
قال البيهقي: "تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري"،  ،األمين على األيسر، واأليسر على األمين"

القطان وابن معني، وقال عنه أمحد: مضطرب احلديث، وقال النسائي: كثري الغلط. فه حيىي بن وضعم 
 .(780، رقم: 12/408البدر املنري ) :انظر

 (. 2/424(، وهناية احملتاج )2/238) ( انظر: أسىن املطالب4)

 (. 3/189(، والغرر البهية )2/388( انظر: العزيز )5)

 سقط من األصل.  (6)

 .(2/235(، وأسىن املطالب)5/80(، واجملموع )1/605(، وروضة الطالبني )2/388( انظر: العزيز )7)

 ( قوله: ))العظيم (( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 8)

 /أ من نسخة )ب(. 296( هناية ل9)

 .(3/188(، والغرر البهية )2/235) (، وأسىن املطالب5/80( انظر: اجملموع )10)
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 «.الزمحف
ی   ی    ﴿دعائه، ومن قوله:  (2)ويكثر من االستغفار حىت يكون هو أكثر/ 

 .(5()4)﴾ڀ  ڀ     ٺ  ﴿إىل   (3)﴾ی   جئ حئ
املصنِ ف هنا أفصحم من إدخاهلا على املأخوذ  (6)وإدخال الباء على املرتوك كما فعله 

 .(9)الروضة، وإن تبعه يف (8()7)الذي صنعه أصله
 على الثانية. (11)، خالفاً القتصار أصله(10)أي: اخلطبتني، (فيهماجهراً )( ويدعو) 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة إخل، ومن  (12)واألوىل أن يكثر من دعاء الكرب، ومن اللهم 

، اً مريع، اللهم اسقنا غيثًا مغيثاً، هنيئاً، مريئاً، (13)الدعاء املأثور هنا، وهو يف اخلطبة األوىل

                                                                                               
(، ووراه الرتمذي يف  1517، رقم: 260( رواه أبو داود يف كتاب الصالة ابب: يف االستغفار )ص1)

قال: "هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه"، و ( 3588، رقم: 1026كتاب الدعوات )ص
، وله شاهد عند احلاكم يف  --(، من حديث زيد 467، رقم: 5/89) ووراه الطرباين يف الكبري

من حديث ابن مسعود وزاد فيه من قاهلا ثالث مرات، قال:  (،2550، رقم: 2/128اجلهاد)كتاب 
 (.2/272وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ) هذا حديث صحيح على شرط مسلم،

 /أ من نسخة )د(. 172( هناية ل2)
 . 10( سورة نوح، اآلية رقم: 3)
 . 12( سورة نوح، اآلية رقم: 4)
 (.3/188(، والغرر البهية )2/235) (، وأسىن املطالب5/80واجملموع )( انظر: 5)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))صنعه((، ويف نسخة )د(: ))منعه((. 6)
 (.199( وعبارته:" وبدمل التكبري ابالستغفار"، انظر: احلاوي الصغري )ص7)
 (.2/235(، وأسىن املطالب )11/48(، ولسان العرب )14/93( انظر: هتذيب اللغة )8)
 (. 1/605( روضة الطالبني )9)
 (. 5/81(، واجملموع )1/605(، وروضة الطالبني )2/289( انظر: العزيز )10)
 (. 199( انظر: احلاوي الصغري )ص11)
 ( قوله: ))اللهم(( سقط من نسخة )ج(. 12)
(، وأسىن املطالب 5/81(، واجملموع )1/605(، وروضة الطالبني )2/389انظر: العزيز ) (13)

 (. 2/422(، وهناية احملتاج )3/190(، والغرر البهية )2/235)
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غدقاً، جملاًل، سحاً، طبقاً، دائماً، اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني، اللهم إن ابلعباد 
واجلهد والضنك ما ال نشكوه إال إليك، اللهم أنبت لنا  من الالواء (1)والبالد والبهائم واخللق

الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات األرض، اللهم ارفع عنا 
والُعري، واكشف عنما من البالء ما ال يكشفه غريك، اللهم إان  أ[2/394] اجلهد واجلوع 

 .(2)اء علينا مدراراً نستغفرك إنك كنت غفاراً، فأرسل السم
 .(3)واملغيث: املنقذ من الشمدة

 .(4)واهلينء: ابملد الذي ال ينغِ صه شيء 
 .(5)ةبواملريء: بوزنه احملمود العاق 
واملريع: بفتح فكسر فمثناة حتتية ذو الريع، أي: النماء، ويروى بضم فسكون فموحدة،  

 .(8)ما ترتع فيه املاشية (7)أنبت ، أو من قوهلم أرتع املطر إذا(6)أو فوقية من الربيع
 .(9)ق: مبعجمة فمهملة مفتوحتني الكثري اخلريدَ والغَ  

                                 
  ( يف األصل: ))من اخللق((.1)

رواه البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: الدعاء يف االستسقاء  (2)
(، من طريق الشافعي تعليقاً عن سامل بن عبدهللا عن أبيه مرفوعاً أنه كان إذا 7210، رقم: 5/177)

قال البيهقي: قال  "،"جملاًل عامًا طبقاً، سحًا دائماً  :فذكره وزاد ،"...استسقى قال: "اللهم اسقنا
بعض هذه األلفاظ قال أمحد وقد روينا "وقال البيهقي أيضاً:  ،الشافعي: وأحب أن يدعو اإلمام هبذا

هللا بن زيد حديث جابر، وكعب بن مرمة، وعبد وبعض معانيها يف حديث أنس يف االستسقاء، ويف
 :انظر ،: "ومل نقف له على إسناد، وال وصله البيهقي يف مصنفاته"ابن حجر قال احلافظو ، "وغريهم

 (. 2291، رقم: 3/1135) احلبري التلخيص

 (. 4/529(، وكفاية النبيه )5/78(، واجملموع )92)ص ( انظر: حترير ألفاظ التنبيه3)

 .(2/396(، وشرح مشكل الوسيط )5/78(، واجملموع )92( انظر: حترير ألفاظ التنبيه )ص4)

 انظر: املصادر السابقة.  (5)

 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))الربع((. 6)

 ( يف نسخة )ب(: ))نبت((. 7)

 .(2/396(، وشرح مشكل الوسيط )5/78جملموع )(، وا92( انظر: حترير ألفاظ التنبيه )ص8)

 (. 5/78) (، واجملموع2/653(، والبيان )4/415(، ومقاييس اللغة )8/32( انظر: هتذيب اللغة )9)
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: يسرتها بوقوعه عليها، أو مبا ينشأ عنه من (1)الذي يعم األفق أو األرض، أي :واجمللل 
 .(2)النبات

 .(3)والسمح: مبهملتني الشمديد الوقوع عليها  
 .(4)حىت تصري كالطبق، أي: املساوي هلاوالطَبق: بفتح أوليه الذي يعمها  
 .(5)والدوام: املراد به إىل انتهاء احلاجة، وإال فهو بعد ذلك عذاب 
 .(6)والقنوط: اليأس 
 .(7)والألواء: ِشدمة اجلوع 
 .(8)واجلَْهد: املشقمة وسوء احلال 
 .(9)والضمنك: الضِ يق 
 .(10)ونشكوا ابلنون، والسماء يف اآلية: السحاب 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))الذي((. 1)

 (. 5/78(، واجملموع )11/118ولسان العرب )، (4/1661( انظر: الصحاح )2)

 (. 5/78(، واجملموع )1/267( انظر: املصباح املنري )3)

(، 2/396(، وشرح مشكل الوسيط )2/369(، واملصباح املنري )3/439( انظر: مقاييس اللغة )4)
 (. 2/423(، وهناية احملتاج )5/78واجملموع )

 (. 2/423( انظر: هناية احملتاج )5)

وشرح (، 93(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص261(، وخمتار الصحاح )ص9/25( انظر: هتذيب اللغة )6)
 (. 5/78واجملموع )(، 2/397مشكل الوسيط )

وحترير ، (4/221ثر )(، والنهاية يف غريب احلديث واأل88( انظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص7)
 (. 5/78(، واجملموع )93ألفاظ التنبيه )ص

ثر ، والنهاية يف غريب احلديث واأل(1/486(، ومقاييس اللغة )2/460( انظر: الصحاح )8)
 (. 5/78(، واجملموع )2/653البيان )و (، 93(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص1/320)

(، وحترير ألفاظ التنبيه 1/480الزاهر يف معاين كلمات الناس )و (، 10/462سان العرب )ل( انظر: 9)
 (. 5/79موع )(، واجمل2/397(، وشرح مشكل الوسيط )1/947(، والقاموس احمليط )93)ص

(، 4/392(، والسراج املنري )30/652(، وتفسري الرازي )93( انظر: حترير ألفاظ التنبيه )ص10)
 (. 5/78واجملموع )
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 .(1)واملطر املدرار: الكثري، الدراي القطر
غري ضار عاجاًل غري آجل، اللهم  ب[2/395]اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا انفعًا : »وصحم 

 (3)ال إله أنت/ (2)اسق عبادك وهبائمك، وانشر رمحتك، وأحي بلدك امليت، اللهم]أنت هللا[
 .(5)«أنزلت لنا قوة وبالغاً إىل حني وحنن الفقراء إليك أنزل علينا الغيث، واجعل ما (4)الغين

                                 
 (. 5/79(، واجملموع )91(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص88( انظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص1)

 سقط من األصل.  (2)

 /ب من نسخة )ب(. 296ل ( هناية3)

 (يف نسخة )د(: ))املغين((. 4)

 . إمنا ورد يف عدة أحاديث ( مل أجده كامالً هبذا اللفظ5)

رواه أبو داود يف كتاب الصالة،  "،اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا انفعًا غري ضار عاجاًل غري آجل"قوله: ف      
رواه ابن خزمية يف كتاب الصالة، ابب: (، و 1169، رقم: 200ابب: رفع اليدين يف االستسقاء )ص

، 1/475(، ورواه احلاكم يف كتاب االستسقاء )1416، رقم: 1/690صفة الدعاء يف االستسقاء )
(، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ورواه البيهقي يف كتاب صالة 1222رقم: 

وزاد  -- ، من حديث جابر(6532، رقم: 3/501االستسقاء، ابب: الدعاء يف االستسقاء )
 (. 3111، رقم: 2/879فيه "مريئاً مربعاً"، صححه النووي يف خالصة األحكام )

يف املوطأ  رواه مالك "، اللهم اسق عبادك وهبائمك وانشر رمحتك، وأحي بدلك امليت"أما قوله: و       
: رفع اليدين يف (، عن عمرو بن شعيب مرساًل، ورواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب2/116)

(، ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: الدعاء يف 1176، رقم: 201االستسقاء )ص
(، مرساًل، قال النووي: 4912، رقم: 3/92(، ورواه عبدالرزاق )6537، رقم: 3/502االستسقاء )

  .(3115، رقم: 2/880خالصة األحكام ) :انظر ،رواه أبو داود إبسناد حسن
ال إله إال أنت الغين وحنن الفقراء إليك أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغاً "أما قوله: و       

، رقم: 200رواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: رفع اليدين يف االستسقاء )ص "،إىل حني
ود اجلدب (، ورواه ابن حبان يف كتاب الصالة، ابب: ذكر ما يدعو املرء به عند وج1173

(، وفيه: "وبالغًا إىل خري" بدل قوله "وبالغًا إىل حني"، ورواه 2860، رقم: 7/109ابملسلمني )
(، ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، 1225، رقم: 1/476احلاكم يف كتاب االستسقاء )

من (، 6502، رقم: 3/491ابب: ذكر األخبار اليت تدل على أنه دعا أو خطب قبل الصالة )
 :وهو جزء من حديث طويل، قال النووي: رواه أبو داود إبسناد صحيح، انظر -ل-حديث عائشة 
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 أثناء اخلطبة( يفأي: الدعاء، )، )له( اخلطيب القبلة بقيد زاده بقوله( واستقبل) 
، وحمله إن مل يستقبل له يف األوىل، (2)وهو حنو ثلثها كما قاهلا النووي يف دقائقه، (1)(الثَّانية)

 .(4)عن األم (3)وإال مل يُِعْده يف الثانية كما يف البحر
الدعاء وهو مستقبل القبلة، وال جيهر به كذا قاله تبعًا لقول األذرعي ( َوَأَسرَّ ) 

: أي من أنه أييت به سراً (6)أنه الذي أورده اجلمهور، خالفًا ملا قاله الشيخان (5)والزركشي
 وجهراً.
قول املنت  ، ومن َثم حذف(7)ويسرون به إن أسر، ويؤِمنون إن جهر، وهذا هو املعتمد 

أي: يف الدعاء سرًا وجهراً؛ ليوافق كالم ( وابلغوأسر من نسخة معتمدة؛ اكتفاء بعموم قوله )
 .(9)﴾ہ ہ ھ   ھھ﴿املوافق لعموم قوله تعاىل:  (8)الشيخني
ٻ ٻ   ﴿: قوله تعاىل : وخيتار أن يقرأ عقب دعائه،(10)قال املاوردي 

 أ[2/396]وقوله   (12)﴾ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ﴿ :، وقوله(11)﴾ٻ

                                                                                               
(، 12/381(. وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )3070، رقم: 2/870خالصة األحكام )

 (. 668، رقم: 3/136ن إسناده األلباين يف إرواء الغليل )وحسم 
 (. 2/235) (، وأسىن املطالب1/605البني )(، وروضة الط2/289( انظر: العزيز )1)

 (. 48( دقائق املنهاج )ص2)

 (. 3/266( حبر املذهب )3)

 (. 2/549( األم )4)

 (. 2/237( انظر النقل عنهما يف اسىن املطالب )5)

 (. 5/606(، واجملموع )1/80(، وروضة الطالبني )2/389( انظر: العزيز )6)

 (. 2/423(، وهناية احملتاج )1/101(، وفتح الوهاب شرح املنهاج )2/237( انظر: أسىن املطالب)7)

 (. 5/80(، واجملموع )1/606(، وروضة الطالبني )2/389( انظر: العزيز )8)

 . 55( سورة األعرف، آية رقم: 9)

 (. 2/520( انظر: احلاوي الكبري )10)

 . 89( سورة يونس، آية رقم: 11)

 .84( سورة: األنبياء، آية رقم: 12)
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، وما (1)﴾ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ﴿
 أشبهها من اآلايت تفاؤالً ابإلجابة.

، ويكره رفع النجسة إال حبائل على احتمال (2)ويسن رفع أيدي الكل يف الدعاء 
 .(3)للروايين
قال العلماء: والسنة أن ُيشري بظهر كفيه إىل السماء إذا دعا لرفع بالء، أي حاصل كما  

إن سأل حتصيل شيء، أي ولو دفع ما قد حيدث  (5)تعبريهم ابلرفع، وببطنهما (4)يدل عليه
من بالء وحنوه فيما يظهر؛ إذ احلكمة يف ذلك أن القصد يف األول رفع احلاصل فلم يرفع  (6)به

 .(7)، ويف الثاين حصول ما مل يكن، فرفعهما كالطالب لشيء فيهمابطن كفيه
وليكن من دعائهم يف هذه احلالة اللهم أنت أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد  

، وإجابتك يف (8)دعوانك كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا، اللهم امنن علينا مبغفرة ما قارفنا
 .(9)سقياان وسعة رزقنا

املربع، أبن جيعل ما على كل جانب  (10)/(جوانب ردائهإلمام عند استقباله )ا( وحوَّل) 
األعلى واألسفل على اآلخر، لكن الثاين تنكيس ال حتويل،  (11)من األمين واأليسر، ومن

عاتقه األمين،  ب[2/397] وحيصالن جبعل الطرف األسفل الذي على شقه األيسر  على
                                 

 . 88( سورة: األنبياء، آية رقم: 1)

 (. 2/423(، وهناية احملتاج )2/238) : أسىن املطالب( انظر2)
 (. 2/238( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

 ( قوله: ))عليه(( سقط من نسخة )د(. 4)

 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))يبسطهما((. 5)

 سقط من نسخة )ب(و)ج(.  ( قوله: ))به ((6)

 (، وأسىن املطالب5/80(، واجملموع )1/606(، وروضة الطالبني )2/389( انظر: العزيز )7)
 (. 2/423(، وهناية احملتاج )2/238)

 ( يف نسخة )ب(: ))ما رزقتنا((. 8)

 (. 2/238) (، وأسىن املطالب5/80(، واجملموع )1/606( انظر: روضة الطالبني )9)

 /ب من نسخة )د(. 172ل ( هناية10)

 ( قوله: ))ومن (( سقط من نسخة )د(. 11)
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ال  (1)كل منهما على حدته/  والطرف األسفل الذي على شقه األمين على عاتقه األيسر، ُثم 
 .(2)حيصل إال بقلب الظاهر إىل الباطن

نبه  (6)]كما[ (5)والغزايل (4)كما وقع لإلمام  (3)وأما اجلمع بينهما فال حيصل مع ذلك، ال 
 .(9)وغريه )8((7)عليه الرافعي

؛ ألن التنكيس وإن (11)فليس فيها إال التحويل اتفاقاً  (10)املدور واملثلث والطويل أما 
 اختاذمها ليس مراداً. (12)أمكن لكنه متعسر، واملثلث غري املدور واقتضاء كالم اجملموع

وارتضاه أرديتهم مثل  (14)أي: الناس يف حال جلوسهم كما نقله األذرعي (13)(وحوَّلوا) 
ا أراد أن يدعو يف استسقاء استقبل وحول رداءه، زاد مم  ل --أنه ( 15)حتويله، وروى البخاري

على عاتقه األيسر،  (1)]األمين[ : وحول الناس معه، وصحم أنه حول فجعل عطافه(16)أمحد

                                 
 /أ من نسخة )ب(. 297( هناية ل1)

 (، وأسىن املطالب5/81(، واجملموع )1/606(، وروضة الطالبني )2/390( انظر: العزيز )2)
 (. 2/424(، وهناية احملتاج )2/236)

 ( قوله: ))ال (( سقط من نسخة )ب(. 3)

 (. 2/649املطلب ) ( انظر: هناية4)

 (. 2/354( انظر: الوسيط )5)

 ( قوله: ))كما(( زايدة من نسخة )ب(. 6)

 ( يف نسخة )ب(: ))الغزايل((. 7)

 (. 2/390( انظر: العزيز )8)

 (. 2/237) (، وأسىن املطالب2/389( انظر: شرح مشكل الوسيط )9)

 ( يف نسخة )ب(: ))واملثلث الطويل((. 10)

 (. 2/237) (، وأسىن املطالب1/606(، وروضة الطالبني )2/390)( انظر: العزيز 11)

 (. 5/81( اجملموع )12)

 يف نسخة )ب(: ))وجعلوا((.  (13)

 (. 2/424(، وهناية احملتاج )2/237( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )14)

 (. 432( تقدم احلديث )ص15)

، وفيه حممد بن --ن زيد (، من حديث عبد هللا ب16465، رقم: 26/388( رواه أمحد )16)
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سوداء، فأراد أن استسقى وعليه مخيصة  --، وأنه (2)وجعل عطافه األيسر على عاتقه األمين
بذلك يدل على  (4)، ومهه(3)أيخذ أبسفلها فيجعله أعالها، فلما ثُقلت عليه قلبها على عاتقه

التفاؤل بتغري احلال إىل اخِلْصِب  ،، واحلكمة يف ذلك(5)استحبابه، وتَ رََكه للسبب املذكور
أنه كان حيب  :وصحم ، (7)ليتحول القحط ؛حول رداءه -- أنه أ[2/398] ، وورد (6)والسمَعةِ 

                                                                                               
إسحاق صاحب املغازي تقدم الكالم عنه، لكنه صرمح هنا ابلتحديث؛ فانتفت شبهة التدليس، 

 (. 675، رقم: 3/142نه األلباين يف إرواء الغليل )وحسم 

 من نسخة )د(. سقط من األصل، و  (1)

، رقم: 199أبواب صالة االستسقاء وتفريعها )ص مجاع:( رواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب2)
، رقم: 3/494(، ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: كيفية حتويل الرداء )1163
 (. 5/77نه النووي يف اجملموع )، واحلديث حسم --(، من حديث عبماد بن متيم عن عمِ ه 6509

داود يف كتاب الصالة، ابب: مجاع أبواب صالة  (، ورواه أبو16472، رقم: 26/394( رواه أمحد )3)
(، ورواه النسائي يف كتاب االستسقاء، ابب: احلال اليت 1164، رقم:199االستسقاء وتفريعها )ص

(، من غري ذكر قوله: "فلما ثقلت 1507، رقم: 248يستحب لإلمام أن يكون عليها إذا خرج )ص
الصالة، ابب: ذكر البيان أبن قَ ْلَب الرداء دون  عليه قلبها على عاتقه"، ورواه ابن حبان يف كتاب

(، ورواه احلاكم يف كتاب االستسقاء 2867، رقم: 7/118حتويلة مباح للمستسقي للناس )
(، وفيه قال: "على عاتقيه"، 1413، رقم: 1/689(، ورواه ابن خزمية )1221، رقم: 1/475)

النووي: " رواه أبو داود والنسائي ، قال --بدل قوله: "عاتقه"، من حديث عبدهللا بن زيد 
(، وصححه األلباين 3099، رقم: 2/877أبسانيد صحيحة أو حسنة"، انظر: خالصة األحكام )

 (. 675، رقم: 3/142يف إرواء الغليل )

 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))فهمه((. 4)

 (. 2/424(، وهناية احملتاج )2/236) (، وأسىن املطالب2/390( انظر: العزيز )5)

 .(1/606(، وروضة الطالبني )2/390(، والعزيز )2/519( انظر: احلاوي الكبري )6)

(، ورواه احلاكم يف كتاب 1798، رقم: 2/421( رواه الدارقطين مرساًل يف كتاب االستسقاء )7)
ما قيل من  (، ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، ابب:1216، رقم: 1/473االستسقاء )

، --(، من حديث جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر6513،رقم:3/494)اءالرداملعىن يف حتويل 
 (. 2/499فتح الباري )، انظر: رجاله ثقات ابن حجر صححه احلاكم، وقال: احلافظ واحلديث
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 .(1)الفأل احلسن
 .(3)َكِر فال يسن للمرأة واخلنثى، وهو حمتملندب التمحويل ابلذم  (2)وقيمد اجلمال ابن كنب

زَعَ الً )حموم ( تُرِّكَ ه )ءإذا حول أحد ردا(و)  ثيابه بعد وصوله منزله كما أفاده كالم ( حَّتَّ يُ ن ْ
ولعله تقييد لكمال السنة، فيحصل أصلها بنزعه مع الثياب ولو قبل وصوله؛ وذلك  ،(4)املطلب

، وترك وينزع مبنيان للمفعول، ويصحم (5)َغريمَ رداءه بعد التمحويل --ألنه مل ينقل عنه أنه 
 للفاعل لكنه يوهم أن ذلك خاص ابإلمام.

ال تفيد  (7)، وعبارة أصله(6)أنه إذا فرغ منه أقبل عليهم بوجهه "واستقبل له :"وأفاد قوله 
 ذلك.

، وقرأ آية أو --وإذا أقبل عليهم بوجهه حثهم على الطاعة، وصلمى وسلمم على النيب 
 .(8)آيتني، ودعاء للمؤمنني واملؤمنات، وختم بقوله: أستغفر هللا يل ولكم

رَّا  خبالص عمل ذكرهىل )من حضر االستسقاء إىل هللا تعا( ويشفع كل)  أبن ( ؛ سِّ
عمله ما أخلصه هلل تعاىل فيذكره يف نفسه وجيعله شافعاً؛ ألن ذلك الئق  (9)يتذكر من
 .(1)، كما يف خرب الثالثة الذين آووا يف الغار(10)ابلشدائد

                                 
(، ورواه مسلم يف كتاب السالم، 5756، رقم:3/1666:الفأل )ب( رواه البخاري يف كتاب الطب، اب1)

، --(، من حديث أنس2224، رقم: 2/1059)ؤم يكون يف الش ابب: الطرية والفأل وما
  «.ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل: الكلمة احلسنة، والكلمة الطيبة» : قال ولفظه عند مسلم،

 (. 2/424( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )2)

 (. 2/424( انظر: هناية احملتاج )3)

 (. 411( املطلب العايل شرح وسيط الغزايل، بتحقيق الطالب: حمبوب اجلهين )ص4)

 (. 2/424(، وهناية احملتاج )2/237) (، وأسىن املطالب3/267( انظر: حبر املذهب )5)

  .(5/81(، واجملموع )1/606(، وروضة الطالبني )2/389(، والعزيز )3/266( انظر: حبر املذهب )6)

أصله: " واستقبل يف أثنائها، وجعل الرداء أسفل، وميينه يساره، وترك إىل أن نزع"، انظر:  ( وعبارة7)
 (. 199احلاوي الصغري )ص

  .(1/606(، وروضة الطالبني )2/389(، والعزيز )3/266(، وحبر املذهب )2/549( انظر: األم )8)

 ( يف نسخة )ج(: ))كل((. 9)

 .(1/284(، وإخالص الناوي )5/72)(، واجملموع 2/386( انظر: العزيز )10)
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، وكما (2)؛ ألن دعاءهم أرجى لإلجابة( أبهل الصَّالحيستشفع كل )(و) أ[2/399] 
، فقال: اللهم إان نستسقي خبريان -(4)-بن األسود  (3)بيزيد/ -- استشفع معاوية

وأفضلنا، اللهم إان نستسقي بيزيد بن األسود؛ اي يزيد ارفع يديك إىل هللا تعاىل، فرفع يديه ورفع 
كأهنا ترس، وهب هلا ريح؛ فسقوا حىت كاد الناس   (5)الناس أيديهم؛ فثارت سحابة من املغرب/

 .(6)هلمأن ال يبلغوا مناز 
يََّما)  كما كان ، (7)(السالم)الصالة و( من أقاربه عليهأهل الصمالح الذين هم )( سِّ

بنبينا  (9)[إليك]، فيقول: اللهم كنا إذا قحطنا توسلنا -(8)-يستشفع ابلعباس  --عمر 
                                                                                               

البخاري يف كتاب اإلجارة، ابب: من استأجر أجريًا فرتك أجره، فعمل فيه املستأجر فزاده، أو رواه ( 1)
ابب: قصة  (، ورواه مسلم يف كتاب الرقاق،2272، رقم: 2/606عمل يف مال غريه فاستفضل )

  .-م -ر(، من حديث ابن عم2743 رقم: ،2/1257)مل أصحاب الغار، والتوسل بصاحل الع

 .(2/233) (، وأسىن املطالب4/520(، وكفاية النبيه )5/71(، واجملموع )2/387( انظر: العزيز )2)

 /ب من نسخة )ب(. 297( هناية ل3)

قال أبو عمر: أدرك اجلاهلية، وُعدم يف الشاميني؛ ألنه سكن الشام،  ،( هو: يزيد بن األسود اجلُرشي4)
ا قحط الناس بدمشق يف مم  ول ،واخُتِلَف يف صحبته، قال ابن مندة: ذُِكَر يف الصحابة، وال يثبت

خرج معاوية يستسقي بيزيد بن األسود؛ فسقوا، ومل أقف على سنة وفاته. انظر  --خالفة معاوية 
 .(5524، رقم: 5/442(، وأسد الغابة )2754، رقم: 4/1570االستيعاب )ترمجته: 

 /ب من نسخة )ج(. 181( هناية ل5)

ة يف كرامات األولياء أبو القاسم الاللكائي يف السنو (، 602( أخرجه أبو زرعة الدمشقي يف اترخيه )ص6)
ن حجر: "رواه با(، قال احلافظ 65/111(، وابن عساكر يف اتريخ دمشق )151، رقم: 9/215)

(، وصححه 2314، رقم: 3/1142التلخيص احلبري ) :أبو زرعة يف اترخيه بسند صحيح"، انظر
 (. 672، رقم: 3/139األلباين يف إرواء الغليل )

  .(2/233(، وأسىن املطالب )4/520(، وكفاية النبيه )5/71(، واجملموع )2/387( انظر: العزيز )7)

، كان يف اجلاهلية --ن هاشم بن عبد مناف القرشي، عم رسول هللا ( هو: العباس بن عبداملطلب ب8)
رئيساً يف قريش، وإليه السقاية، وكان الصحابة يعرفون له فضله، ويقدمونه ويشاورونه وأيخذون برأيه، 

عام الرمادة؛ فسقاهم هللا، مات سنة اثنتني وثالثني، ودفن ابلبقيع. انظر  -م -استسقى به عمر
 (. 4525، رقم: 3/511(، واإلصابة )1378، رقم: 2/810: االستيعاب )ترمجته

 سقط من األصل.  (9)
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 .(1)فتسقينا، وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري
أن االستشفاع ابلعمل الصاحل وما بعده ال خيتص  (2)وأفاد كالمه دون كالم أصله 

 ابلصالة وال ابخلطبة.
َلهُ )  أي: قبل االستسقاء وبعد هتيئتهم لصالته ابلصوم وحنوه، خرجوا ( وإن ُسُقوا قَ ب ْ

ڦ ڦ   ﴿هلل تعاىل، وطلبًا للمزيد، قال هللا تعاىل: ( صلَّوا شكرا  للوعظ والدعاء والشكر، )

 من زايدته. أ[2/400]" شكراً " :، وقوله(4)وخطب هبم  (3)﴾ڄڄ  
الغيث مجيع ما  (6)]أتخر[ (5)أي: بسبب )ُتَكرَُّر لَِّتَأخُّرِّهِّ(، فلم يسقوا إذا فعلوا ما مرم (و) 

وغريه، وكذا الصوم على ما  (7)من صالة االستسقاء، وكذا خطبتها، كما صرح به ابن الرفعة مرم 
 أييت.

األول كرروا ذلك يف اليوم الثاين والثالث والرابع، وهكذا إىل أن  (8)مل يسقوا يف]اليوم[ فإذا
 .(1)، واملرمة األوىل آكد(9)يسقوا، فإن هللا تعاىل حيب امللحني يف الدعاء، كما يف حديث ضعيف

                                 
، رقم: 1/269رواه البخاري يف كتاب االستسقاء، ابب: سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا ) (1)

 . --أنس بن مالك  من حديث(، 1010

خطب كما للعيد"،  ُثم ، --من أقارب النيب ( وعبارة أصله: " وأن يستسقي أبهل الصالح ِسيمما 2)
 (. 199انظر: احلاوي الصغري )ص

 . 7( سورة: إبراهيم، آية رقم: 3)

(، 5/83(، واجملموع )1/602(، وروضة الطالبني )2/385(، والعزيز )2/541( انظر: األم )4)
 .(2/228) (، وأسىن املطالب1/284وإخالص الناوي )

 نسخة )ب(: ))لسبب((.  ( يف5)

 سقط من األصل.  (6)

 (. 4/537( انظر: كفاية النبيه )7)

 ( قوله: ))اليوم (( زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 8)

(، من حديث 4/452(، والعقيلي يف الضعفاء الكبري)20، رقم:28( رواه الطرباين يف الدعاء )ص9)
 :(، وقال األلباين3/1126التلخيص احلبري )بن حجر يف افه احلافظ ، واحلديت ضعم -ك-عائشة 
 (. 677، رقم: 3/143انظر: إرواء الغليل ) ،موضوع
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 .(1)آكد
 
 (3)، ومرة/(2)مرة على توقف كل خروج على صوم ثالثة أايم قبله -:-وقد نص الشافعي 

عن اجلمهور منزالن على  (5)، وال خالف؛ ألهنما كما يف اجملموع(4)أخرى على عدم ذلك
حالني، األول: على ما إذا اقتضى احلال التأخري؛ كانقطاع مصاحلهم، والثاين: على خالفه، 

 على الندب، والثاين على اجلواز. (6)]حممول[ وقيل األول
 .(9)أن يكونوا صائمني فيه (8)من الغد أو بعده ندب (7)وحيث أعادوا 
، نعم إن كان (10)ولو ترك اإلمام أو انئبه االستسقاء مل يرتكه الناس حمافظة على السنة 

أحدمها ابلبلد توقف خروجهم إىل الصحراء على إذنه؛ خشية الفتنة نبه عليه األذرعي 
 .(11)وغريه

اللهم حوالينا وال »: غيم، أن يقولواب[ 2/401]ويسن ملن َتَضرمروا بكثرة مطر، ودوام  
، (13)-وهي: التالل املرتفعة، إذا مل يبلغ أن يكون جبالً -، اللهم على اآلكام، (12)علينا/

                                 
 .(5/82(، واجملموع )1/602(، وروضة الطالبني )2/384(، والعزيز )2/538( انظر: األم )1)

 (. 2/540( انظر: األم )2)
 /أ من نسخة )د(. 173( هناية ل3)
 (. 2/538( األم )4)
 (. 5/82( اجملموع )5)
 سقط من األصل.  (6)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))عادوا((. 7)
 ( قوله: ))ندب(( سقط من نسخة )ب(. 8)
 (. 2/414(، وهناية احملتاج )2/228) ( انظر: أسىن املطالب9)
 (. 4/513(، وكفاية النبيه )5/67(، واجملموع )1/606(، وروضة الطالبني )2/538( انظر: األم )10)
 (. 2/424( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )11)
 /أ من نسخة )ب(. 298( هناية ل12)
 (.12/21(، ولسان العرب )1/125( انظر: مقاييس اللغة )13)
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 ، وبطون األودية، -(1)ال ب ار اجل  غ ر، وهو: ص س ك مة مجع ظَِرب بفتح ف ج مع مبثاله-والظِ رَاب: 
 
الشجر، اللهم سقيا رمحة، وال سقيا عذاب، وال حمق، وال بالء، وال هدم، وال  ومنابت

 .(3()2)«غرق
 (4)أن حنو الزلزلة يسن هلا وال يشرع هلذا صالة، أي: ابلكيفية السابقة، وإال فقد مرم  

 .(6)، وهذا حنوها كما حبث(5)صالة
؛ لالتباع (7) عورته؛ ليصيبهويسن لكل أحد أن َيرْبَُز ألومل مطر السمنة، وأن يكشف غري 

، ويف (9)، وفيه أن حكمة ذلك كونه حديث عهد بربه، أي: بتكوينه وتنزيله(8)رواه مسلم
بركته، وهو يدل على أن أومل مطر   (12)ذلك نيل (11)]حكمة[أن  (10)حديث عند احلاكم

                                 
 واألثر النهاية يف غريب احلديثو (، 91(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص3/475( انظر: مقاييس اللغة )1)

(3/156 .) 
(، 1013، رقم: 1/270االستسقاء، ابب: االستسقاء يف املسجد اجلامع ) ( رواه البخاري يف كتاب2)

(، من 897، رقم: 1/397ورواه مسلم يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: الدعاء يف االستسقاء )
 ، واللفظ للبخاري. --حديث أنس بن مالك 

 (.5/87(، واجملموع )1/607(، وروضة الطالبني )3/272( انظر: حبر املذهب )3)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))هلو((. 4)
 (. 413( انظر: )ص5)
 (. 2/428(، وهناية احملتاج )2/239) (، وأسىن املطالب3/273( انظر: حبر املذهب )6)
 (.5/85(، واجملموع )1/607(، وروضة الطالبني )2/524( انظر: احلاوي الكبري )7)
( من 898، رقم: 1/398( رواه مسلم يف كتاب صالة االستسقاء، ابب الدعاء يف االستسقاء )8)

من املطر، فقلنا: اي رسول هللا، مل  --قال: "أصابنا وحنن مع رسول هللا  - -حديث أنس 
 «. ألنه حديث عهد بربه تعاىل»صنعت هذا؟ قال: 

 (.6/195( انظر: شرح النووي على مسلم )9)
 ، وقال صحيح على شرط مسلم. --(، من حديث أنس 7768، رقم: 4/317احلاكم ) ( رواه10)
 .( يف األصل: ))حكم((11)
 ( قوله: ))نيل(( سقط من نسخة )ج(. 12)
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 ، وقاال: وإمنا تعرضوا ألومل مطر السنة؛ ألنه آكد.(2)وشيخنا (1)كذلك، وهو ما حبثه الزركشي
، وال تشرتط (4)الوضوء ُثم  الغسل، والوضوء، ُثم  (3)فاألفضل الغسل فيه ،وإذا سال الوادي

ليناله أومل مطر  ؛ ألن احلكمة فيه هي احلكمة يف كشف البدن؛(5)النية هنا كما حبثه األسنوي
كالمهم واحلديث أنه الفرق هنا بني سيله يف أومل مطر    (6)وظاهرأ[ 2/402] السنة وبركته،
 .(7)السمنة أو غريه

من قال حني يسمع " :عن كعب -م -؛ لقول ابن عباس (8)وأن يسبح للرعد والربق
، عويف من ذلك؛ (10)يسبح الرعد حبمده، واملالئكة من خيفته ]ثالاثً[ (9)الرعد سبحان الذي

 .(12)"؛ فعوفينا(11)فقلناه
                                 

 (. 2/425( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )1)
 (. 2/239( انظر: أسىن املطالب )2)

 يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))منه((.  (3)

 .(4/541(، وكفاية النبيه )5/85(، واجملموع )1/607روضة الطالبني )انظر:  (4)

 (. 3/455( انظر: املهمات )5)

 ظاهر(( تكرر من األصل. و ( قوله: ))6)

 (. 2/426(، وهناية احملتاج )2/240) ( انظر: أسىن املطالب7)

 .(2/240) (، وأسىن املطالب5/86(، واجملموع )1/607( انظر: روضة الطالبني )8)

 يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))من((.  (9)

 سقط من األصل.  (10)

 يف نسخة )ب(: ))ففعلناه((.  (11)

هللا بن الزبري موقوفاً عليه أنه كان إذا مسع الرمعد ، وإمنا ورد هذا عن عبد-م -( مل أجده عن ابن عباس 12)
يقول: إن هذا لوعيد  ُثم ترك احلديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرمعد حبمده واملالئكة من خيفته، 

ألهل األرض شديد"، رواه مالك يف املوطأ يف كتاب الكالم، ابب: القول إذا مسعت الرمعد 
(، ورواه البيهقي يف كتاب 29214، رقم: 6/27(، ورواه ابن أيب شيبة )2019، رقم: 4/524)

اه أمحد يف الزهد (، ورو 6566، رقم: 3/511صالة االستسقاء، ابب: ما يقول إذا مسع الرمعد )
(، 104، رقم: 121(، ووراه ابن أيب الدنيا يف املطر والرمعد والربق )ص1115، رقم: 164)ص

(، 955، رقم: 315(، والنووي يف األذكار )ص985، رقم: 304أورده الطرباين يف الدعاء )صو 
ج (، وابن امللقن يف حتفة احملتا 3147، رقم: 2/888صحح إسناده يف خالصة األحكام )و 
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أن الرعد ملك والربق أجنحته يسوق هبا السحاب، فاملسموع  :(2)عن جماهد (1)األم ويف

 .(3)صوته أو صوت سوطه، على اختالف فيه
 .(4)وأن ال يتبع الربق بصره، ومثله الرعد واملطر 
، وهو بتحتية (5)وأن يقول حال نزول املطر اللهم َصيِ بًا انفعاً، مرتني أو ثالاثً؛ لالتباع 
 (8)، ويف رواية َسْيباً، أي عطاءً (7)املطر الكثري، من صاب يصوب إذا نزل من علو (6)مشددة

 .(9)انفعاً 
 

                                                                                               
 (. 736، رقم: 1/567)

 (. 2/557( األم )1)
( هو: جماهد بن جبري، أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي، موىل السائب بن أيب السائب، ُوِلَد سنة 2)

إحدى وعشرين، مسع من عائشة، وأاب هريرة، وابن املسيب، وغريهم، ولزم ابن عباس، وقرأ عليه 
قتادة، واألعمش، وغريمها، تويف سنة ثالث ومائة. انظر  القرآن، وأخذ عنه التفسري، وروى عنه:

(، وطبقات 82:، رقم1/92(، وتذكرة احلفاظ )81، رقم:1/162ترمجته: طبقات علماء احلديث )
 (. 81، رقم: 45احلفاظ للسيوطي )ص

 (. 2/426(، وهناية احملتاج )2/240) ( انظر: أسىن املطالب3)
 (.2/240) (، وأسىن املطالب5/89اجملموع )(، و 1/607( انظر: روضة الطالبني )4)
(، من حديث 1032، رقم: 1/275( رواه البخاري يف كتاب االستسقاء، ابب: ما يقال إذا أمطرت )5)

، من غري زايدة "«صيبًا انفعاً »كان إذا رأى املطر قال:   --أن رسول هللا  :"ولفظه، -ل- عائشة
 . "مرتني أو ثالاثً "قوله: 

 دة (( سقط من نسخة )ج(. ( قوله: ))مشد6)
 (. 180(، وخمتار الصحاح )ص3/318(، ومقاييس اللغة )12/177( انظر: هتذيب اللغة )7)
 (. 1/477(، ولسان العرب )1/150(، والصحاح )13/67( انظر: هتذيب اللغة )8)
، رقم: 4/334)( رواه ابن ماجة يف كتاب الدعاء، ابب: ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب واملطر 9)

-، ورواه ابن حبان يف كتاب الرقائق، ابب: ذكر البيان أبن قوله -ل-(، من حديث عائشة 3889
-( 29223، رقم: 6/28(، ورواه ابن أيب شيبة )994، رقم: 3/275:"هنياً" أراد به: انفعًا ،)

 (.6/608صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )
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 .(2)، فيندب اجلمع بني الثالثة(1)ويف أخرى َصيِ باً هنيئاً 

 .(3)وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول املطر 
، (6)كما مرم   ؛ لالتباع(5)به من شر ِها (4)وُيكره َسبُّ الر ِيح؛ بل يسأل هللا خريها ويستعيذ/ 

 .(7)وللنمهي الصحيح عن سبها
 
 
 
 

                                 
، ورواه أبو داود يف كتاب األدب، -ك-(، من حديث عائشة 24589، رقم: 41/137( رواه أمحد )1)

( وصححه، ورواه ابن ماجة يف كتاب 5099، رقم: 922ابب: ما يقول إذا هاجت الريح )ص
(، ورواه ابن 3890، رقم: 4/335يدعو به الرجل إذا رأى السحاب واملطر ) الدعاء، ابب: ما

، 3/274فضل هللا جل وعال على الناس ابملطر )حبان يف كتاب الرقائق، ابب ما يقول املرء إذا ت
(، ورواه البيهقي يف كتاب صالة االستسقاء، ابب: ما كان يقول إذا رأى املطر 993رقم: 

 . (6/603يف السلسلة الصحيحة )(، صححه األلباين 6561، رقم: 3/510)

(، وهناية احملتاج 2/241(، وأسىن املطالب )5/84(، واجملموع )1/607( انظر: روضة الطالبني )2)
(2/426 .) 

 (. 2/242) (، وأسىن املطالب5/85(، واجملموع )1/608( انظر: روضة الطالبني )3)

 /أ من نسخة )ج(. 182( هناية ل4)

(، 5/89(، واجملموع )1/607لبني )(، وروضة الطا3/275(، وحبر املذهب )2/556( انظر: األم )5)
 (. 2/427(، وهناية احملتاج )2/241) وأسىن املطالب

  (.414تقدم احلديث وخترجيه )ص( 6)

(، ورواه أبو داود يف كتاب األدب، ابب: ما يقول إذا هاجت 7413، رقم: 12/375( رواه أمحد )7)
ب: النهي عن سب الريح (، ورواه ابن ماجة يف كتاب األدب، اب5097، رقم: 922الريح )ص

-   من حديث أيب هريرة(، 26311، رقم: 5/302(، ورواه ابن أيب شيبة )3727، رقم: 4/248)
-قال رسول هللا ، ولفظه--:«  ال تسبوا الريح، فإهنا جتيء ابلرمحة والعذاب، ولكن سلوا هللا

 (. 3141، رقم: 2/886نه النووي يف خالصة األحكام )حسم  ،«خريها، وتعوذوا ابهلل من شرها
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؛ ألنه من (2)، بفتح النون وابهلمز، أي: بوقت النجم الفالين(1)وأن يقال مطران بنوء كذا 
األثر إليه، وإال كفر، بل يقول مطران بفضل  ب[2/403]ألفاظ اجلاهلية، هذا إن مل يضيف 

 .(4)(3)هللا ورمحته
 

                                 
 ( أي: يكره أن يقال مطران بنوء كذا. 1)

 (.2/631(، واملصباح املنري )15/385( انظر: هتذيب اللغة )2)

(، 5/88(، واجملموع )1/608(، وروضة الطالبني )2/524احلاوي الكبري )و (، 2/551( انظر: األم )3)
 (. 2/427(، وهناية احملتاج )2/241) وأسىن املطالب

ٹ  ٹ  ڤ  فيما رواه البخاري يف كتاب االستسقاء، ابب: قوله تعاىل: ﴿ ملا ثبت يف الصحيحني (4)

(، ورواه مسلم يف اإلميان، ابب: بيان كفر من قال: مطران ابلنوء 1038، رقم: 1/277﴾ )ڤ 
 -- ول هللا  نا رس  ى بال: صلم    ، ق--ين   ه د اجل ال  د بن خ  زيمن ح دي  ث  ،(71م:    ، رق1/49)

هل »صالة الصبح ابحلديبية يف إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما 

لك مؤمن يب كافر ابلكوكب، وأما من قال: مطران بنوء كذا وكذا من قال: مطران بفضل هللا ورمحته فذ
  «.فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب 



 فصل يف قضاء الصالة املفروضة على األعيان أصالة  وحكم اتركها    اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 

 

 

451 

 (فصل)
 وحكم اتركها (1)يف قضاء الصالة املفروضة على األعيان أصالة/

من نسي :»--ما فاته؛ ملا صحَّ من قوله( قضىفأكثر )( مكتوبةصالة )( من فاتته) 
 .(3)املعذور فغريه أوىل، وإذا وجب على (2)«ذكرهاصالة أو انم عنها فكفارهتا أن يصل ِّيها إذا 

، ويظهر أنه جيب عليه صرف مجيع (4)وجب عليه القضاء فوراً، خالفًا للعراقيني ومن َثَّ  
َو ِّنِّهِّ، وأنه حيرم عليه  زمنه للقضاء ال الوقت الذي يضطر إىل صرفه فيما حيتاج إليه لنفسه أو ُمم

 .(6) أو فرض عني موسع (5)كفاية؛ بلصرف شيء منه لتعاطي نفل، أو فرض  
صائل، أو  (8)بنحو دفع (7)اشتغل( انس) معذور ابلقضاء على الرتاخي، وهووتوسَّع( ) 

استغرق الوقت ( وانئمإنقاذ غريق، أو صالة على ميت خيف انفجاره، أو وقوف بعرفة، )
ا مَّ ـل --، وملا صحَّ أنه (10)ومل يتمكن من فعل الصالة معه وحنوهم؛ لعذرهم (9)إذا غلبهابلنوم 

 .(11)ابلوادي مل يقضها إال بعد ارحتاله وسريه حىت ابيضت الشمسانم عن صالة الصبح 

                                 
 /ب من نسخة )ب(. 298( هناية ل1)

ابب: قضاء الصالة الفائتة، واستحباب تعجيل ( رواه مسلم يف كتاب املساجد، ومواضع الصالة، 2)
 . --(، من حديث أنس بن مالك 684، رقم: 1/309قضائها )

(، واإلسعاد 1/667بني )(، وروضة الطال2/462(، والعزيز )3/279( انظر: حبر املذهب )3)
(2/1427).  

 (. 1/285(، وإخالص الناوي )1/669(، وروضة الطالبني )3/483( انظر النقل عنهم يف العزيز )4)

 ( قوله: ))بل (( سقط من نسخة )ب(. 5)

 .(3/196(، والغرر البهية )1/569)(، وروضة الطالبني 3/482( انظر: العزيز )6)

 يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ومشتغل((. ( 7)

 نسخة )ب(.  ( قوله: ))دفع(( سقط من8)

 يف نسخة )ج(و)د(: ))أو غلبه((. و يف نسخة )ب(: ))أو عليه((،  (9)

(، وإخالص الناوي 3/15(، واجملموع )1/569(، وروضة الطالبني )2/462( انظر: العزيز )10)
 (. 1/562(، ومغين احملتاج )3/193(، والغرر البهية )1/285)

ابب: قضاء الصالة الفائتة، واستحباب تعجيل ( رواه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، 11)
 . --(، من حديث عمران بن حصني 682، رقم: 1/308قضائها )
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 الوقت ومل يغلبه النوم، فإن ظنَّ االستيقاظ قبل خروجهأما من انم بعد دخول  
، كما (2)أو شك َحرممَ  (1)بوقت يسع الصالة كلها فيه مل حيرم، وإن ظنَّ عدم ذلك/ أ[2/404]

 .(4)انم استغرقه على ما مر فيه أوائل املواقيت (3)لو ظنَّ قبل دخوله أنه ]إن[
، كما (5)وخص املكتوبة وإن وجب قضاء املنذورة أيضاً؛ الختصاصها بقتل اتركها

 .(6)أييت
 (9)وأصلها (8)؛ كالروضة(7)من تركها وجواًب كما اقتضاه كالمه( واستُِتيب) 

أبن  (13)ندهبا، وعليه فرَّق األسنوي (12)كاملرتد، لكن صحح يف التحقيق)11((10)]واجملموع[
 الصالة، وهذا من زايدته. (14)د يف النار فوجب إنقاذه منها، خبالف تركالردة ختل
 .(15)وأفهم به أيضاً أنه يندب أن تكون استتابته حاالً وأن ال ميهل ثالثة أايم 
، أي: متعمدًا إخراجها كساًل وهتاواًن هبا، ال جلحد وجوهبا أو ( عامدوإمنا يستتاب ) 

                                 
 /ب من نسخة )د(. 173( هناية ل1)
 (. 2/1428( انظر: اإلسعاد )2)
 ( قوله ))إن(( سقط من األصل. 3)
 (. أ279/ل1( انظر: )4)
 (. 3/200( انظر: الغرر البهية )5)
 (. 453( انظر: )ص6)
 (. 1/285( انظر: إخالص الناوي )7)
 (. 1/668( روضة الطالبني )8)
 (. 2/463( انظر: العزيز )9)
 ( قوله: ))واجملموع(( سقط من األصل، ومن نسخة )ب(. 10)
 (. 3/16( اجملموع )11)
 (. 160( التحقيق )ص12)
 (. 2/436( انظر: املهمات )13)
 يف نسخة )ب(: ))اترك((. ( 14)
(، والغرر البهية 2/363(، وأسىن املطالب )1/285(، وإخالص الناوي )2/263العزيز )( انظر: 15)

  (.1/561(، ومغين احملتاج )3/198)
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فيما له وقت مجع؛ أبن جيمع مع ( أخرجها عن وقت مجع) ، إن(1)لعذر ولو ابطالً، كما أييت
الثانية يف وقتها، فال يقتل برتك الظهر حىت تغرب الشمس، وال برتك املغرب حىت يطلع الفجر، 

ويف العصر بغروهبا، ويف العشاء بطلوع الفجر، فيطالب ويقتل يف الصبح بطلوع الشمس، 
 .(3)، ويتوعد ابلقتل إن أخرجها عن الوقت(2)أبدائها إذا ضاق الوقت

هو اإلمام أو انئبه، فال يفيد طلب غريه  ب[2/405]والظاهر أنَّ الـممطَالَِّب والـممتَـَوع َِّد  
 .(5)بهالقتل اآليت؛ ألن ذلك ليس من منص (4)وتوعُّده تـََرتُّب/

 (8)واجملموع (7)وأخرجها عنه؛ استوجب القتل، فقول الروضة (6)إن مل يتب، بل أصرَّ ( ثَّ ) 
بقرينة كالمهما بعد، وإن خالف  (9)يقتل برتكها إذا ضاق وقتها، حممول على مقدمات]القتل[

، حيث اعترب يف القتل ضيق الوقت وإن مل خيرج، أخذًا بظاهر عبارة (10)ذلك يف التحقيق
، فقال إذا ضاق حبيث يتحقق (12)، ومشى عليه يف الكفاية(11)الروضة هذه، واختاره السبكي

 .(13)فواهتا إذا مل يؤدها قتل

                                 
 (. 459( انظر: )ص1)
 يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وقتها((. ( 2)
(، وأسىن املطالب 1/285(، وإخالص الناوي )3/16(، واجملموع )1/668( انظر: روضة الطالبني )3)

 (. 2/429(، وهناية احملتاج )1/560(، ومغين احملتاج )3/193(، والغرر البهية )2/363)
 /أ من نسخة )ب(. 299( هناية ل4)
 (. 2/429(، وهناية احملتاج )3/15( انظر: اجملموع )5)
 خة )ب(: ))بل أخر((، ويف نسخة )د(: ))إن أصر((. يف نس( 6)
 (1/668( روضة الطالبني )7)
 (. 3/16( اجملموع )8)
 ( قوله: ))القتل (( سقط من األصل. 9)
 (. 160( التحقيق )ص10)
 (. 3/195(، والغرر البهية )2/1437( انظر النقل عنه يف اإلسعاد )11)
 (. 2/317( كفاية النبيه )12)
  (: ))قبل((.يف نسخة )ب( 13)
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؛ كرتك الزكاة والصوم واحلج، وخلرب: (1)والقول أبنه ال يقتل، بل يعزر وحيبس حىت يصل ِّي
ال يقتل برتك القضاء،  ، وليس هذا منها، وألنه(2)«ال حيِّلُّ دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث»

ردوه؛ أبن القياس مرتوك ابلنصوص، وأبن اخلرب عام خمصوص مبا ذكران أبن قتله خارج الوقت 
عذر مع الطلب منه فيه ال ملطلق القضاء، على أن إطالق عدم القتل برتك  (3)إمنا هو للرتك بال

 .(5)، كما يعلم ُما أييت(4)القضاء ُمنوع
مدركه؛  (8)، إما لضعف/(7)بال عذر وقتها موسع (6)الفائتة عمداً  ومل يراعوا قول العراقيني 

وجب عليه قضاؤها فوراً  يؤمر هبا يف الوقت، وإال مل ما أ[2/406]أو ألن حمل ذلك عندهم 
تذكرها  ثمَّ صرح أبن مرادهم بقوهلم ال يقتل ابلفائتة ما إذا تركها نسيااًن  (9)على أن املاوردي

ال يف القتل  ،وحينئذ فهم مل خيالفوا غريهم إال يف كون الوقت موسعًا وعدمهوامتنع من فعلها؛ 

                                 
( يشري هبذا إىل قول احلنفية ومن وافقهم من الشافعية كاملزين، انظر: فتح القدير البن اهلمام 1)

 (. 2/319(، وكفاية النبيه )2/525(، واحلاوي الكبري )1/497)

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  رواه البخاري يف كتاب الدايت، ابب: قوله تعاىل: ﴿ ( 2)

ۅ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

(، ورواه مسلم يف كتاب 6878، رقم: 3/1944﴾ )ەئ  ەئ  وئ  وئ
(، من 1676، رقم: 2/798القسامة واحملارببني والقصاص، ابب: ابب ما يباح به دم املسلم )

 . --حديث عبد هللا بن مسعود 

 يف نسخة )ب(: ))فال((. ( 3)

(، ومغين احملتاج 3/198(، والغرر البهية )2/363املطالب)(، وأسىن 3/15( انظر: اجملموع )4)
 (. 2/429(، وهناية احملتاج )1/560)

 (. 459( انظر: )ص5)

 ( قوله: ))عمداً(( سقط من نسخة )ب(. 6)

 (. 451( تقدمت املسألة )ص7)

 /ب من نسخة )ج(. 182( هناية ل8)

 (. 2/527( انظر: احلاوي الكبري )9)
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بشرطه، أو ألن شرط القتل أن ميتنع يف الوقت ويصرح بعده أبنه ال يقضي كما قاله بعضهم، 
حيث أمر يف الوقت وامتنع بعده  (1)لكن يف هذا األخري نظر واألوجه ما اقتضاه كالمهم من أنه

 رأيت ما أييت وهو صريح يف ذلك. ثمَّ  بنفي القضاء أم سكت، ، سواء صرح (2)قتل
القتل ابلتوبة قوهلم احلدود ال تسقط هبا؛ ألن علَّة وجوب القتل  (3)وال ينايف سقوط]هنا[ 

 ، كما علم ُما مر.(4)هنا االمتناع يف الوقت مع دوام االمتناع من الفعل بعده
قال األذرعي  ، ومن َثَّ (5)فإذا صلَّى بعده مل توجد العلَّة؛ النتفاء شرطها أو جزئها 

، مقتضى كالم اإلمام أن هذا القتل ال يضاهي احلدود على معاصي سابقة، وإمنا هو (6)وغريه
 (7)محاًل له على فعل ما ترك، وكأهنم أرادوا بكالمه قوله املصمم على ترك القضاء مقتول

 .(8)عندان
مل يعتربوا  (10)، أبن أكثر األصحاب/(9)يف ابب احلجب[ 2/407]لكن اعرتضه الرافعي 

فيما يناط به القتل ترك القضاء، وأجيب أبن الرافعي إن أراد أهنم مل يعتربوا ترك القضاء مبجرده 
؛ ألنه ليس فيه، بل يف مصمم على ترك (11)مناطًا فمسلَّم، وال يرد حينئذ على كالم اإلمام

وال شرطاً، فممنوع بقوهلم  صالة امتنع من فعلها يف الوقت، أو مل يعتربوه أصاًل ال شطراً  قضاء
، فإن مل يفعل قتل  .(12)يقال له صل ِّ

                                 
 ( قوله: ))أنه(( سقط من نسخة )ب(. 1)
 يف نسخة )ب(: ))قبل((. ( 2)
 ( قوله: ))هنا(( سقط من األصل، ومن نسخة )د(. 3)
 (. 2/1438( انظر: اإلسعاد )4)
  املصدر السابق.( انظر: 5)
 (. 2/1439يف اإلسعاد ) عنهم( انظر النقل 6)
 يف نسخة )ب(: ))مقبول((. ( 7)
 (3/482)( انظر: العزيز 8)
  املصدر السابق.( انظر: 9)
 /ب من نسخة )ب(. 299( هناية ل10)
 (. 4/348( انظر: هناية املطلب )11)
  (.2/1439( انظر: اإلسعاد )12)
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أممِّْرتم : » /(2)؛ ملا صحَّ من قوله (1)ابلسيف حداً ( ُضِرَب عنقهوإذا استوجب القتل ) 
« حممدًا رسول هللا، ويقيموا الصالةأن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن 

جبامع أن كاًل ركن لإلسالم ال تدخله نيابة ببدن وال مال، ، وقياسًا على الشهادتني (3)احلديث
 خبالف بقية األركان اخلمسة.

كما يضرب عنقه لرتك وضوء املكتوبة أو التيمم أو الغسل؛ ألنه   :(4)]أي[( َكِلَوُضوء  ) 
 .(5)ترك هلا
ومنه يؤخذ أنه ال يقتل حىت خيرج وقتها السابق، وهو ظاهر خالفًا ملن زعم قتله مبجرد  

 .(6)تركه وإن بقي الوقت
 .(7)ومثله سائر األركان والشروط 
بال عذر، قمتَِّل كما يف  (9)صلَّى عراياًن مع قدرته على السرتة، أو ]قاعداً[ (8)فلو 

 .(10)البيان
 

                                 
 (.1/559(، ومغين احملتاج )1/668)(، وروضة الطالبني 2/463( انظر: العزيز )1)
 /أ من نسخة )د(. 174( هناية ل2)

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  رواه البخاري يف كتاب اإلميان، ابب: قوله تعاىل: ﴿  (3)

(، ورواه مسلم يف كتاب اإلميان، ابب: 25، رقم: 1/40﴾ )ٴۇ  ۋ  ۋۅ 
 . -م-(، من حديث عبد هللا بن عمر 22، رقم: 1/31األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا )

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (4)

 .(5/17(، واجملموع )1/668البني )(، وروضة الط2/464(، والعزيز )3/279انظر: حبر املذهب )( 5)

  .(1/561(، ومغين احملتاج )3/194(، والغرر البهية )1/668( انظر: روضة الطالبني )6)

 (2/429(، وهناية احملتاج )3/194(، والغرر البهية )2/1429( انظر: اإلسعاد )7)

 يف نسخة )ب(: ))ولو((. ( 8)

 .( يف األصل: ))عامداً ((9)

 (. 2/15( البيان )10)
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خالف قوي ال يقتل برتكه، ففي فتاوى  أ[2/408]األوجه أن ما فيه (1)نعم أن 
لو ترك فاقد الطهورين الصالة متعمداً، أو مس الشافعي الذكر، أو ملس املرأة، أو  (3()2)القفال

ترك نية الوضوء وصلَّى متعمداً مل يقتل؛ ألن جواز صالته خمتلف فيه، وينبغي تقييده مبا إذا قلد 
جبواز صالته، فالذي يتجه أنه يقتل؛ ألنه اترك هلا عند القائل بذلك، وإال فال قائل حينئذ 

 .(4)إمامه وغريه
القائل  (5)دب إمجاعاً، أو مع خالف، ومل يقلفعلم أن ترك التيمم كرتك الوضوء إن وج 

 .(6)بعدم وجوبه
وتبعه  (8)الغزايل (7)فال يقتل برتكها إذا قال أصليها ظهرًا على ما أفىت به( ال مجعة) 
لكن املعتمد ما يف  (12)وصححه ابن الرفعة (11)واختاره األذرعي (10)كالرافعي  (9)احلاوي
من  (16)واختاره ابن الصالح (15)عن جزم الشاشي ورجحه يف التحقيق (14)واجملموع (13)الروضة

                                 
  سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(.( قوله: ))أن(( 1)
 ( قوله: ))القفال (( سقط من نسخة )ج(. 2)
 (. 112( فتاوى القفال )ص3)
 (. 2/428( انظر: هناية احملتاج )4)
 يف نسخة )ب(: ))يقيد((. ( 5)
 (. 2/429(، وهناية احملتاج )1/560( انظر: مغين احملتاج )6)
 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 7)
 (. 28( فتاوى الغزايل )ص8)
 (. 200( احلاوي الصغري )ص9)
 (. 2/464( انظر: العزيز )10)
 (. 2/1431( انظر النقل عنه يف اإلسعاد )11)
 (. 2/321( انظر: كفاية النبيه )12)
 ( قوله: ))الروضة (( سقط من نسخة )ج(. 13)
 (. 3/17(، واجملموع )1/668( روضة الطالبني )14)
 (. 160( التحقيق )ص15)
  (.1/253( انظر: فتاوى ابن الصالح )16)
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عنها ولعل كالم الغزايل مبين على أهنا ظهر  أنه يقتل إذ ال يتصور قضاؤها وليست الظهر بدالً 
 به. (1)[القائل]مقصورة وهذا يؤيد ما قدمته من أنه ال يراعى اخلالف إال إن قوي وقلد 

بعدم اللزوم مل يقتل، وإال  (2)[القائل]وبه يمعلم أنه لو جرى خالف يف لزومها له أبن قلَّد  
 .(3)عييومهه إطالق األذر  ب[2/409] قمتَِّل، خالفاً ملا

؛ ملا صحَّ من قوله (5)(مل يكفرلرتكها كساًل من غري جحد، ) (4)حيث ضمرَِّب عنقه/(و) 
--«:/كتبهن هللا على العباد، فمن جاء هبن كان له عند هللا عهد أن   (6)مخس صلوات

، (7)«يدخله اجلنة، ومن مل أيت هبن فليس له عند هللا عهد، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه
بني العبد وبني الكفر ترك »:(8)مل يدخل حتت املشيئة، وال يعارضه خرب مسلمفلو كفر 

، ألنه حممول على تركها جحداً، أو على التغليظ، أو املراد بني ما يوجبه الكفر من «الصالة

                                 
 يف األصل: ))القاتل(( وهو تصحيف.  (1)
 يف األصل: ))القاتل(( وهو تصحيف.  (2)
 (. 2/1431اإلسعاد ) ( انظر النقل عنه3)
 /أ من نسخة )ب(. 300( هناية ل4)
(، 3/194(، والغرر البهية )2/362(، وأسىن املطالب)3/16(، واجملموع )2/462( انظر: العزيز )5)

 (. 1/559ومغين احملتاج )
 /أ من نسخة )ج(. 182( هناية ل6)
 (، ورواه أبو داود يف كتاب الصالة، ابب: فيمن مل يوتر22693، رقم: 37/366( رواه أمحد )7)

(، ورواه النسائي يف كتاب الصالة، ابب: احملافظة على الصلوات اخلمس 1420، رقم: 245)ص
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، ابب: ما جاء يف فرض 461، رقم: 80)ص

(، ورواه ابن أيب شيبة يف كتاب الصالة، 1401، رقم: 2/183الصلوات اخلمس واحملافظة عليها )
(، ورواه ابن حبان يف كتاب 36359، رقم: 7/309مسألة يف الوتر فرض هو أم سنة؟ ) ابب:

، رقم: 5/23الصالة، ابب: ذكر نفي العذاب يف القيامة عمن أتى ابلصلوات اخلمس حبقوقها )
، رقم: 1/76الرب: حديث صحيح اثبت، انظر حتفة احملتاج )(، قال ابن امللقن: "قال ابن عبد1732

 (. 2701، رقم: 3/1281يف التلخيص احلبري ) احلافظ ابن حجر ال(، وكذا ق753
، رقم: 1/52( رواه مسلم يف كتاب اإلميان، ابب: بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة )8)

 . «بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة» :بلفظ ،--(، من حديث جابر 82
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 .(1)وجوب القتل مجعاً بني األدلة
ابلسيف؛ لصدقه أبنه ينخس به حىت  لَ تِّ قم  (2)أوىل من قول أصله "ضمرَِّب عنقه :"وقوله 

 .(4)مرجوح (3)ميوت، وهو وجه
 .(5)وإذا قمتَِّل حداً كان له حكم املسلمني، فيجهز ويصلَّى عليه، ويدفن يف مقابرهم 
 .(6)ومن قتله يف مدة االستتابة أو قبلها أث، وال ضمان 
خبالف  (7)اجملموع نعم إن جمنَّ، أو َسكَِّر قبل فعل الصالة وجب بقتله القود، كما يف 

وجوبه مبا إذا مل يكن قد توجه عليه القتل  (8)نظريه يف املرتد؛ لقيام الكفر، وقيَّد األذرعي
 ابلرتك. (9)[عاند]و 

ابلفرض؛ ليفيد مع االختصار أن اترك  (10)تعبري أصله أ[2/410]وعرب ابملكتوبة بدل  
 .(12)نفسه؛ ألنه الذي أوجبها على (11)قتلاملنذورة املؤقَّتة ال يم 
ابملعىن الذي قدمته، ما لو قال حني إرادة قتله صلَّيت يف بييت، أو  "عامد :"وخرج بقوله

مل يتحقق منه تعمد  (14)هنَّ ، فال يقتل؛ ألَ (13)تركتها بعذر وذكره صحيحًا كان كنوم، أو لربد

                                 
 (. 2/71شرح النووي على صحيح مسلم )و (، 4/313( انظر: معامل السنن )1)
 (. 200( انظر: احلاوي الصغري )ص2)
 ( قوله: ))وجه(( سقط من نسخة )ج(. 3)
 (. 2/431( انظر: هناية احملتاج )4)
 (.2/364) (، وأسىن املطالب3/16ع )(، واجملمو 2/463(، والعزيز )3/276( انظر: حبر املذهب )5)
 (. 1/561(، ومغين احملتاج )3/198(، والغرر البهية )2/364) ( انظر: أسىن املطالب6)
 (. 3/17( اجملموع )7)
 (. 1/561(، ومغين احملتاج )3/201( انظر النقل عنه يف الغرر البهية )8)
 يف األصل: ))وعايد(( وهو تصحيف.  (9)
 (. 200( انظر: احلاوي الصغري )ص10)
 ( قوله: ))ال يقتل(( سقط من نسخة )ج(. 11)
 (. 2/431(، وهناية احملتاج )1/562(، ومغين احملتاج )3/200( انظر: الغرر البهية )12)
 و)ج(: ))كيوم أو ال كربد((. ( يف نسخة )ب(13)
 . تكرر يف نسخة )ج( ( قوله: ))ألنه((14)
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 .(1)أتخريها عن الوقت بغري عذر، نعم جيب أمره هبا إن ذكر عذراً ابطالً 
: ومىت (3)وال يقتل إن امتنع لذلك، قال (2)ويندب إن ذكر صحيحًا كما حبثه شيخنا 

قال ال أصل ِّيها، أم سكت لتحقق جنايته بتعمد  (5)، سواء(4)قال تعمدت تركها بال عذر قتل
 التأخري، أي مع الطلب يف الوقت كما علم ُما مر.

ر وقال أصل ِّيها؛ لتوبته، خبالف ما بعذر، أو بال عذ (6)فعلم أنه اليقتل بفائتة إن فاتته 
 .(7)إذا مل يقل ذلك

أما إذا جحد وجوهبا؛ أبن مل يكن ُمن خيفى عليه ذلك لنحو قرب إسالم، أو بعد عن  
 يف ابب الردة. (9)، كما أييت(8)العلماء، فهو مرتد، وإن أتى هبا

 .(10)ومن خيفى عليه وجوهبا يعرف؛ فإن أصرَّ صار مرتداً 
 
 
 
 
 
 

                                 
(، والغرر البهية 2/364(، وأسىن املطالب)3/16(، واجملموع )1/669( انظر: روضة الطالبني )1)

 (. 2/431(، وهناية احملتاج )1/561غين احملتاج )(، وم3/200)
 (. 2/364( انظر: أسىن املطالب)2)
 )ج(و)د(. ( قوله: ))قال (( سقط من نسخة )ب(،3)
 ( قوله: ))قتل(( سقط من نسخة )ب(. 4)
 ( قوله: ))سواء(( تكرر يف األصل. 5)
 يف نسخة )ج(: ))فاتت((. ( 6)
 (. 1/562(، ومغين احملتاج )3/200(، والغرر البهية )2/365( انظر: أسىن املطالب)7)
 (. 1/559(، ومغين احملتاج )3/15(، واجملموع )1/666(، وروضة الطالبني )2/461( انظر: العزيز )8)
 ( قوله: ))كما أييت(( سقط من نسخة )ج(. 9)
  (.1/559احملتاج ) (، ومغين3/15(، واجملموع )2/461( انظر: العزيز )10)
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أن العارف قد يكون له حالة مع  ب[2/411](2)زعم بعض زاندقة الصوفية: (1)فائدة/ 
هللا تسقط عنه الصالة، وحيل له شرب اخلمر، وأكل مال السلطان، وال شك يف وجوب قتل 

يف النار جزماً، وقد كثروا يف زماننا، وكثر (3)هؤالء؛ فإهنم مالحدة، كفار، ضالل، خملدون/
 .(4)كان قتل الواحد منهم أفضل من قتل مائة كافر؛ ألن ضرره أكثر  إضالهلم، ومن َثَّ 

 

                                 
 /ب من نسخة )د(. 174( هناية ل1)
املارق عن الدين كله، وقيل: الزنديق هو املنافق، يظهر اإلميان  :أيالزنديق كلمة فارسية، زاندقة:  (2)

(، شرح العقيدة 171ويبطن الكفر، ولعل الزنديق أشد من املنافق. انظر: اإلميان البن تيمية )ص
 (.384)ص السفارينية البن عثيمني

 /ب من نسخة )ب(. 300( هناية ل3)
  (.2/431(، وهناية احملتاج )1/562(، ومغين احملتاج )2/365) ( انظر: أسىن املطالب4)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
462 

 (ابب)
 يف أحكام اجلنائز

 .(1)وابلكسر اسم للمي ِّت يف النَّعش، ابلفتح مجع جنازة به 
مها لغتان : وقيل، عكسه: وقيل، وابلكسر اسم للنَّعش وهو عليه، ابلفتح اسم له: وقيل 
 .(2)فيهما

 .(3)مل يكن عليه املي ِّت فهو سرير ونعش فإن
 .(4)من َجنَ َزه إذا سرته ذكره الفارسي وغريه 
 .(5)ت عليها مكفنا  املي ِّ  يشدال تسمى جنازة حىت : وقال األزهري 
 .ويشتمل هذا الباب على مقدمات ومقاصد 
فيصري ؛ قبل أن ينزل به على بغتة )للموت( من املكلفني (ليستعدَّ كل  ): املقدمات 

 .(8)تعريفه يف ابب الغسل ومرَّ ، (7)مهمبا قدَّ  (6)]رهينا [
وتصميم على أن ، وندم عليه، ترك للذنب: يف الشهادات (9)وهي كما أييت بسطه( بتوبة  ) 

 .(10)اغتابه أو سبَّه أ[2/412]وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو حتلله ممن ، ال يعود إليه
 
  

                                 
 (.5/5/94(، واجملموع )94(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص3/870انظر: الصحاح ) (1)
 (.5/94(، واجملموع )94(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص10/329( انظر: هتذيب اللغة )2)
 (. 3/203(، والغرر البهية )2/243(، وأسىن املطالب)5/94(، واجملموع )3/870( انظر: الصحاح )3)
 (.1/111(، واملصباح املنري )5/324(، ولسان العرب )1/485( انظر: مقاييس اللغة )4)
 (. 89( انظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص5)
 .يف األصل: ))رهنا (( (6)
 (.1/609(، وروضة الطالبني )2/392(، والعزيز )1/235)( انظر: املهذب 7)
 (. أ244/ل1( انظر: )8)
 ( قوله: ))بسطه(( سقط من نسخة )ج(. 9)
  (.2/433(، وهناية احملتاج )1/609(، وروضة الطالبني )2/392( انظر: العزيز )10)
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ملا ؛ (2)وغريمها، (1)وقضاء فوائت، كأداء دين  ؛أو مضيقا   وجب عليه موسعا   (وقضاء حق   )
: وقال، فبكى حىت بل الثرى بدموعه، حيفرون قربا   (4)أبصر مجاعة -- أنه (3)صح ]من[

ومعىن االستعداد بذلك املبادرة ، (6)أتهبوا واختذوا له عدة: أي، (5)«إخواين ملثل هذا فأعدوا»
وهو ما صرَّح به ، وظاهر كَّلمه ندب ذلك بدليل ما بعده، يفجأه املوت املفوت لهلئَّلَّ ؛ (7)إليه

 (10)فحينئذ/؛ وينبغي محله على ما إذا مل يعلم أن عليه مقتٍض للتوبة (9)كالقمويل  (8)يف الشرح
 .(11)أما إذا علم أن عليه مقتضيا  هلا فهي واجبة فورا  إمجاعا  ، يندب له جتديدها واالعتناء بشأهنا

  وألنه ،ه ن ل ع ف َّلَّ يغ ئ ول، ره م أم  عظ ل؛ ه ررت  ة كما ق  وله يف التَّوب  ع دخ ق م  ضاء احل ق ح بوصرَّ  
 

 .(2)الثَّلثة قبله (1)خبَّلف، جزءا  من كل توبة (12)ليس

                                 
 ( يف نسخة )ج(: ))من فوائت((. 1)
 (. 2/434( انظر: هناية احملتاج )2)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(.  (3)
 تكرر يف نسخة )ب(.  ( قوله: ))مجاعة((4)
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب الزهد، ابب: احلزن والبكاء 18601، رقم:30/563رواه أمحد ) (5)

(، ورواه الطرباين يف األوسط 34331، رقم:7/79(، ورواه ابن أيب شيبة )4195، رقم:4/507)
البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من (، ورواه 2588، رقم:3/92)

(، كلهم من طريق حممد بن 6612، رقم:3/523قصر األمل واالستعداد للموت فإن األمر قريب )
، قال ابن حبان: "حممد بن مالك عن الرباء منقطع مل يسمع حممد --مالك عن الرباء بن عازب 

 (. 13791، رقم:8/344نظر: الثقات البن حبان ). ا"من الرباء بن عازب شيئا  
 (. 2/434( انظر: هناية احملتاج )6)

 ( قوله: ))إليه(( سقط من نسخة )د(. 7)
 (. 1/286( انظر: إخَّلص الناوي )8)

 (. 3( انظر: تكملة املطلب العايل، بتحقيق الطالب: عبدالعزيز العنزي )ص9)

 /ب من نسخة )ج(. 182( هناية ل10)
 (. 2/434(، وهناية احملتاج )2/244) : أسىن املطالب( انظر11)

 ( قوله: ))ليس(( سقط من نسخة )ج(. 12)
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ولو عرب ابخلروج منها لكان أمشل ، برد املظامل (3)وتعبريه بقضاء حق أعم من تعبري أصله 
 .كما يعلم مما قررته فيه،  (4)من العبارتني

يوصي فيه يبيت ليلتني إال  (5)مرئ مسلم]له شيء[اما حق »: خلرب الصحيحني (ووِصيَّة  ) 
 .وهذا من زايدته، (7()6)«ووصيته مكتوبة عند رأسه

ألنه ؛ أبن جيعله نصب عينيه؛ املوت بقلبه مع لسانه: أي، (وكثرة ِذْكرِهِ ) ب[2/413] 
  ،(10)«ذَّات اذم اللَّ  ر ه ن ذك روا م ث أك» :ح وص، (9)(8)ة/ اع ط ى إىل ال ة وأدع ي عص ن امل ر ع أزج

 
إال  -من الدُّنيا واألمل فيها: أي-فإنه ما ذُكَِّر يف كثري » : (12)زاد النسائي ،(11)]املوت[ :يعين

                                                                                               
 ( يف نسخة )ب(: ))خَّلف((. 1)
 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/244) ( انظر: أسىن املطالب2)

 (. 201ص( انظر: احلاوي الصغري )3)

 (. 2/244) ( انظر: أسىن املطالب4)

 سقط من األصل.  (5)
 (. 2/1441انظر: اإلسعاد )( 6)

يف (، ورواه مسلم 2738، رقم:2/756يف كتاب الوصااي، ابب: الوصااي ) يف صحيحه رواه البخاري (7)
  .-م -(، من حديث ابن عمر1627، رقم:2/766يف كتاب الوصية ) صحيحه

 /أ من نسخة )ب(. 301( هناية ل8)
  .(2/5(، ومغين احملتاج )2/243وأسىن املطالب )(، 5/95(، واجملموع )2/293( انظر: العزيز )9)

(، ورواه الرتمذي يف كتاب الزهد، ابب: ما جاء يف ذكر املوت 7925، رقم:13/301رواه أمحد ) (10)
(، وقال: هذا حديث غريب حسن، ورواه النسائي يف كتاب اجلنائز، ابب:  2314، رقم:672)ص

اجة يف كتاب الزهد، ابب: ذكر املوت (، ورواه ابن م1824، رقم:294كثرة ذكر املوت )ص
ورواه ابن حبان يف كتاب اجلنائز، ابب: ذكر األمر للمرء  ،(4258، رقم:4/539واالستعداد له )

، واحلديث --(، من حديث أيب هريرة 2992، رقم:7/259ابإلكثار من ذكر منغص اللذات )
 (. 786، رقم:12/455) (، وابن امللقن يف البدر املنري5/95صححه النووي يف اجملموع )

 سقط من األصل.  (11)
( هذه الزايدة مل أقف عليها عند النسائي، وهي عند ابن حبان يف كتاب اجلنائز، ابب: ذكر العلَّة اليت 12)

" بلفظ: فما ذكره عبد قط وهو يف  ،(2993، رقم:7/260من أجلها أمر ابإلكثار من ذكر املوت )
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 .«إال كثَّره -من العمل: أي-وال قليل ، قلَّله
 .(1)معناه املزيل للشَّيء من أصله وابملهملة، وهاذم ابملعجمة معناه قاطع 
    ، استحيوا من هللا حقَّ احلياء» : من ذكر حديث (3)يستحب اإلكثار (2)ويف اجملموع 

ليس كذلك ولكن من استحيا من هللا : قال، إان نستحيي اي نيب هللا واحلمد هلل: قالوا -ومتامه-
، والبلى (4)]املوت[ وليذكر، حوىوليحفظ البطن وما ، حقَّ احلياء فليحفظ الرَّأس وما وعى

 .(6)«احلياء من هللا حق ومن فعل ذلك فقد استحيا، نياأراد اآلخرة ترك زينة الد (5)ومن
 .(7)ألنه إىل املوت أقرب؛ ركِّ من غريه ابالستعداد مبا ُذ  (ومريض أوىل)
 .(8)ترك التَّضجُّر منه: أي، له الصَّرب على املرض وُيسن 
عن حاله فأخربه مبا ، أو صديق، أو قريب، نعم إن سأله حنو طبيب، ويكره كثرة الشَّكوى 

                                                                                               
 سعة إال ضيقه عليه"، وفيه حممد بن عمرو، قال الذهيب: ضيق إال وسعه عليه، وال ذكره وهو يف

(، 8015، رقم:3/673"حممد بن عمرو شيخ مشهور حسن احلديث"، انظر: ميزان االعتدال )
قال األلباين: "حممد بن عمرو يف حفظه ضعف يسري جيعل حديثه يف رتبة احلسن ال الصحيح"، و 

 (. 1/224انظر: إرواء الغليل )

 .(2/243) (، وأسىن املطالب2/636(، واملصباح املنري )5/2037اح )( انظر: الصح1)

 (. 5/94( اجملموع )2)

 ( يف نسخة )د(: ))من اإلكثار((. 3)
 سقط من األصل.  (4)
 يف نسخة )ب(: ))ومن ترك((.  (5)
، 710(، ورواه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع )ص3671، رقم:6/187رواه أمحد ) (6)

(، 2025، رقم:5/391(، ورواه البزار )34220، رقم:7/77(، ورواه ابن أيب شيبة )2466رقم:
باح بن حممد كان ممن يروي عن الثقات ، قال ابن حبان: " الصَّ --من حديث ابن مسعود 

قال: "استحيوا من هللا  --املوضوعات، وهو الذي روى عن مرَّة عن عبدهللا بن مسعود عن النيب 
(، وقال الذهيب: "والصبَّاح واٍه"، 506، رقم:1/377اجملروحني البن احلبان ) :احلياء"، انظرحق 

 (. 5/95ن إسناده النووي يف اجملموع )(، وحسَّ 1/5انظر: ميزان االعتدال )

 (. 3/206، والغرر البهية )95/(5(، واجملموع )2/392( انظر: العزيز )7)

 .(5/96(، واجملموع )1/609(، وروضة الطالبني )2/392)(، والعزيز 1/235( انظر: املهذب )8)
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دَّة ال على صورة اجلزع فَّل أبس  .(1)هو فيه من الش ِّ
وحنوه أوىل  أ[2/414]لكن االشتغال ابلتَّسبيح ، (2)وال يكره األنني كما صوبه يف اجملموع 

 .(3)فهو خَّلف األوىل، منه
تداووا فإن »: قال؟ أنتداوى؛ اي رسول هللا: األعراب قالواملا صح أن ؛ (4)ويسن التَّداوي 

، (6)"فإن تركه توكَّل  ففضيلة": قال يف اجملموع، (5)«هللا مل يضع داء إال وضع له دواء غري اهلرم
ا مل جيب كأكل امليتة للمضطَّر ألانَّ ال نقطع إبفادته خبَّلف ؛ وإساغة اللُّقمة ابخلمر، وإَّنَّ

 .(7)ذينك
ال تكرهوا مرضاكم » : وحديث، للتشويش؛ كره املريض على تناول دواء أو طعاموأن ال يُ  

فتعبري غريه بكراهة ، (1)ضعيف كما يف اجملموع، (8)«فإن هللا يطعمهم ويسقيهم، على الطعام
                                 

 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/244) (، وأسىن املطالب5/111( انظر: اجملموع )1)

 (. 5/111( اجملموع )2)

 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/244) ( انظر: أسىن املطالب3)

 .(1/609البني )(، وروضة الط2/392(، والعزيز )1/235( انظر: املهذب )4)

(، ورواه أبو داود يف كتاب الطب، ابب: يف الرجل يتداوى 18454، رقم:30/394رواه أمحد ) (5)
(، ورواه الرتمذي يف كتاب الطب، ابب: ما جاء يف الدواء واحلث عليه 3855، رقم:693)ص
أنزل (، وقال عنه: حسن صحيح، ورواه ابن ماجة يف كتاب الطب، ابب: ما 2045، رقم:598)ص

(، ورواه ابن أيب شيبة يف كتاب الطب، ابب: من 3436، رقم:4/95هللا داء إال أنزل له شفاء )
(، ورواه ابن حبان يف كتاب الطب، ابب: ذكر األمر 23417، رقم:5/3رخص يف الدواء والطب )

رواه (، و 6061، رقم:13/426ابلتداوي إذ هللا جل وعَّل مل خيلق داء إال خلق له دواء خَّل شيئني )
واحلديث له شاهد  ،--(، من حديث أسامة بن شريك 469،رقم:1/181الطرباين يف الكبري )

(، 5678، رقم:3/1648عند البخاري يف كتاب الطب، ابب: ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء )
، وذكر الرتمذي له عدة شواهد يف املوضع السابق من حديث أيب هريرة --من حديث أيب هريرة 

 (. 5/97ن مسعود وابن عباس وغريهم، واحلديث صححه النووي يف اجملموع )واب

 (. 5/97( اجملموع )6)

 (. 3/19(، وهناية احملتاج )2/244) ( انظر: أسىن املطالب7)

، 599رواه الرتمذي، يف كتاب الطب، ابب: ما جاء ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب )ص (8)
، 4/99يف كتاب الطب، ابب: ال تكرهوا املريض على الطعام )(، ورواه ابن ماجة 4027رقم:
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 .(3)خَّلف األوىل (2)ذلك كأنه أراد هبا
له يف اجلمعة وحنوها مما أبن يَّلزم التَّطيب والتَّزين بفعل ما يسن ، وأن يتعهد املريض نفسه 

 .(5()4)مرَّ 
 .(7)وحكاايت الصَّاحلني وأحواهلم عند املوت، والذ ِّكر، بقراءة القرآن (6)وأن يتعهد نفسه 
 .(8)وغريها، ا اعتيد فعله يف اجلنائزوترك النَّوح وحنوه مم، وأن يوصي أهله ابلصَّرب عليه 
ن خُ    .(9)جيتنب املنازعة يف أمور الدُّنيا لقه وأنوأن حُيس ِّ
 .(10)وصديق، ومعامل، وجار، وولد، وزوجة، كخادم؛  وأن يسرتضي من له به علقة 
: وخرب، (13)يوم من مرضه ب[2/415]ويف أوَّل ، رمد (12)ولو بنحو (11)وأن يعاد مريض 

                                                                                               
، 1/501(، وروا احلاكم يف كتاب اجلنائز )1010، رقم:3/323(، ورواه البزار )3444رقم:
، واحلديث كما قال الشارح ضعيف يف سنده --( من حديث عقبة بن عامر اجلهين 1296رقم:

ل عنه البخاري: منكر احلديث، وقال ابن عدي: بكر بن يونس، قال ابن امللقن: "بكر بن يونس قا
ليس يرويه موسى عن علي غري بكر بن يونس وعامة ما يرويه ال يتابع عليه، وقال أبو حامت: ابطل 

 (. 849، رقم:2/10) إىل أدلة املنهاج حتفة احملتاج :احلديث"، انظر
 (. 5/98( اجملموع )1)
 يف نسخة )ج(: ))به((.  (2)
 (. 2/245) املطالب( انظر: أسىن 3)
 (. 2/245) (، وأسىن املطالب5/284( انظر: اجملموع )4)
 (. 242( انظر: )ص5)
 ( قوله: ))نفسه(( سقط من نسخة )ج(. 6)
 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/247) (، وأسىن املطالب5/107( انظر: اجملموع )7)
 ( انظر: املصادر السابقة. 8)
 ( انظر: املصادر السابقة. 9)
 املصادر السابقة.( انظر: 10)

 ( قوله: ))مريض(( سقط من نسخة )ج(. 11)
 يف نسخة )ب(: ))لنحو((.  (12)
 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/246(، وأسىن املطالب)5/102(، واجملموع )2/392( انظر: العزيز )13)
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 .ومن ال يعرفه، عدوا  مسلم ولو ، (3)وإن أخذ به الغزايل، (2)/(1)موضوع، «إَّنا يعاد بعد ثَّلث»
َي إسَّلمه، وكذا ذمي قريب أو جار أو حنومها كخادم  فإن انتفى ذلك جازت ، ومن ُرجِّ
 .(4)عيادته
 .(6)تشق على املريض (5)وتكره عيادة 
ر يف ندب عيادة أهل البدع   ونظ، ذمي  واملستأمن ابل د  اه ي إحلاق املع  وحبث األذرع 
 مأمورون انَّ ألَ ؛ إذا مل يكن قرابة وال جوار وال رجاء توبةواملكس ، وأهل الفجور، املنكرة

 .(7)مبهاجرهتم
نعم حنو القريب ، إال أن يكون مغلواب  ، يواصلها كل يوم (8)فَّل/، وأن تكون العيادة غب ا  

يسن هلم ، أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم، ك بهأو يترب ، والصديق ممن يستأنس به املريض
 .(10)ذلك ذكره يف اجملموع (9)أو يعلموا كراهة، املواصلة ما مل ينهوا

 .(11)بل يكره إطالته ما مل يفهم عنه الرَّغبة فيها؛ وأن خيفف املكث 

                                 
(، ورواه 1427م:، رق2/203رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف عيادة املريض ) (1)

، وقال: مل يرو هذا --(، من حديث أنس بن مالك 3642، رقم:4/72الطرباين يف األوسط )
احلديث عن ابن جريح إال مسلمة بن علي، تفرد به هشام بن عمار، ومسلمة بن علي قال عنه 

انظر:  وظة،البخاري: منكر احلديث، وقال النسائي: مرتوك، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غري حمف
 (. 8527، رقم:4/109) ميزان االعتدال

 /ب من نسخة )ب(. 301( هناية ل2)
 (. 2/210انظر: إحياء علوم الدين )( 3)

 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/246) (، وأسىن املطالب5/102(، واجملموع )2/392( انظر: العزيز )4)

 (( سقط من نسخة )ج(. ة( قوله: ))تكره عياد5)
 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/246) (، وأسىن املطالب1/609روضة الطالبني )( انظر: 6)

 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/6( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )7)

 /أ من نسخة )ج(. 184( هناية ل8)
 ((. تهيف نسخة )ب(و)د(: ))كراه (9)
 (. 5/102( اجملموع )10)

 (، وأسىن املطالب5/102(، واجملموع )1/509وروضة الطالبني )(، 3/4( انظر: احلاوي الكبري )11)
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فاء إن طمع يف حياته ولو على بُعد  وأن يكون دعاؤه أسأل هللا ، (1)وأن يدعو له ابلش ِّ
 .(2) العظيم ربَّ العرش العظيم أن يشفيك سبع مرَّات

وأن ، رغَّبه يف التَّوبة والوصية (5)مبرضه فإن خاف عليه ]املوت[ (4)(3)[يب ]نفسهوأن يط 
 .(6)عاء منه وأن يعظهيطلب الد

وأن يوصي أهله وخادمه ، ويذَك ِّره بعد عافيته الوفاء مبا عاهد هللا عليه من خري أ[2/416]
 .(7)حدٍ  وحنوهومثله من قرب موته يف ، لندب ذلك هلم؛ ابلر ِّفق به واحتماله والصَّرب عليه

؛ سبحانه وتعاىل (ظَنَُّه ِبَربِ هِ )وهو من حضرته أمارات املوت  (ُُمَْتَضر  ) نداب   (ولُيحسن) 
يظن أنه يرمحه ويعفو : أي، «ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل تعاىل» : (8)مسلم خلرب
 .(9)عنه

                                                                                               
 (. 2/435(، وهناية احملتاج )2/246)

(، وهناية احملتاج 2/246) (، وأسىن املطالب5/103(، واجملموع )2/403( انظر: التهذيب )1)
(2/435 .) 

الدعاء للمريض عند العيادة (، ووراه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: 2137، رقم:4/40( رواه أمحد )2)
(، ورواه الرتمذي يف كتاب الطب، ابب: ما جاء يف التداوي ابلعسل 3106، رقم:559)ص
(، ورواه ابن أيب شيبة يف كتاب الطب، ابب: يف املريض ما يُرقى به وما يعوَّذ 2090، رقم:609)ص
      بن عباس(، من حديث ا2978، رقم:7/243(، ورواه ابن حبان )23572، رقم:5/46به )

 (. 5/101واحلديث صححه النووي يف اجملموع )، -م -
 سقط من األصل.  (3)
 ( أي: يُط ِّيب العائُد املريض. 4)

 سقط من األصل.  (5)
(، 3/207(، والغرر البهية )5/107(، واجملموع )1/509(، وروضة الطالبني )2/392( انظر: العزيز )6)

 (. 2/435وهناية احملتاج )

 (. 2/436(، وهناية احملتاج )2/247) (، وأسىن املطالب5/106اجملموع ) ( انظر:7)

يف كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب: األمر حبسن الظن ابهلل تعاىل عند  يف صحيحهرواه مسلم  (8)
 . --(، من حديث جابر 2877، رقم:2/1316املوت )

  .(5/99(، واجملموع )1/611الطالبني )(، وروضة 2/393(، والعزيز )2/362( انظر: الوسيط )9)
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نوه ويُ ويندب للحاضرين أن حيُ   وجوبه عليهم  (2)وحبث األذرعي، (1)طم ِّعوه يف رمحته تعاىلس ِّ
 .من قاعدة النصيحة الواجبة إذا رأوا منه أمارات اليأس والقنوط أخذا  

ألن ؛ استواؤمها (4)واألظهر يف اجملموع، (3)قيل واألوىل للصحيح تغليب خوفه على رجائه 
 .الغالب يف القرآن ذكر الرتغيب والرتهيب معا  

وإن : أي، وإن أمن املكر فاخلوف أوىل، وط فالرجاء أوىلإن أمن ذا القن: (5)وقال الغزايل 
وقضية كَّلمه  ، وينبغي محل كَّلم اجملموع على هذه احلالة، مل يغلب واحد منهما استواي

، أن املريض الذي ليس مبحتضر كالصحيح (8)(7)والروضة واملنهاج وغريمها (6)كأصله
 احملتضر مثله يف  من أن املريض غري (11)عليه كَّلم اجملموع (10)مادل/ (9)]واألوجه[

وعبارته اتفق األصحاب وغريهم على أنه يسن للمريض ومن حضرته ، ذلك ب[2/417]
 .(12)أسباب املوت ومقدماته أن يكون حسن الظن ابهلل تعاىل

واألوىل أن يكون ، (13)لَّلتباع؛ القبلة نداب   (هِ بِ  لُ بَ قْ ت َ سْ يُ )من آداب احملتضر أنه (و) 

                                 
 .(2/250) (، وأسىن املطالب1/610(، وروضة الطالبني )2/393( انظر: العزيز )1)

 (. 2/438( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )2)

 (. 2/401( انظر: التهذيب )3)

 (. 5/99( اجملموع )4)

 (. 4/164( انظر: إحياء علوم الدين )5)

 (. 201ي الصغري )ص( انظر: احلاو 6)

 يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وغريها((.  (7)
(، وعمدة السالك 1/610(، وروضة الطالبني )56(، ومنهاج الطالبني )ص2/392( انظر: العزيز )8)

 (. 89وعدة الناسك )ص

 يف األصل: ))األول((.  (9)
 /أ من نسخة )ب(. 302هناية ل (10)
 (. 5/99( اجملموع )11)

 (. 2/1446(، واإلسعاد )2/393( انظر: العزيز )12)
(، ورواه 1305، رقم:1/505، رواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )--( ورد هذا عن الرباء بن معرور 13)

عن أيب  ،(6700، رقم:3/546البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستحب من توجيهه حنو القبلة )
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 .(3)نظري ما أييت (2)(1)به ممن ال يتهمهاملستقبل 
 .(5)كالوضع يف اللحد  (4)من ]جنبه[ (ي  مِ ليَ  اع  جَ إبضْ )وكيفيته أن يكون  
َع على األيسر كما يف اجملموع (ثَّ )  ألن ذلك أبلغ يف االستقبال من ؛ (6)إن تعسَّر ُوضِّ

وألن فاطمة  ،(7)كان ينام على شقه األمين  --وألنه ، لشرفه؛ َم األمينوُقدِّ  ، إلقائه على قفاه
 .(8)رواه أمحد وأبو داود، ُُثَّ توسدت ميينها استقبلت عند موهتا -م وجههاوكرَّ  رضي هللا عنها-

 (استلقاء)فكيفيته أن يكون مع ، فإن تعسَّر وضعه على جنبه لنحو علَّة أو ضيق مكان 
 .(9)ألن ذلك هو املمكن؛ قليَّل  أبن يرفع رأسه ، على قفاه ووجهه وامخصاه للقبلة

                                                                                               
احلديث األوىل: نعيم بن محاد فإنه ضعيف، والثانية: اإلرسال، فإن ذكر األلباين علتني يف قد قتادة، و 

 (. 3/153انظر: إرواء الغليل )، عبدهللا بن أيب قتادة وهو: أبو حيىي ليس صحابيا  بل هو اتبعي
 ( يف نسخة )ب(: ))يتهم((. 1)
 (.5/105(، واجملموع )1/610(، وروضة الطالبني )2/293( انظر: العزيز )2)
 (. 479)ص ( انظر:3)
 ( يف األصل ويف نسخة )ج(و)د(: ))جنبيه((. 4)
 (. 5/105(، واجملموع )1/610(، وروضة الطالبني )2/392(، والعزيز )1/236( انظر: املهذب )5)
 (. 5/105( اجملموع )6)
(، 247، رقم:1/92يف كتاب الوضوء، ابب: فضل من ابت على الوضوء ) يف صحيحه ( رواه البخاري7)

يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب: ما يقول عند النوم وأخذ  يف صحيحه مورواه مسل
-، ولفظه قال: قال النيب --(، من حديث الرباء بن عازب 2710، رقم:2/1246املضجع )

-" : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصَّلة، ُث اضطجع على شقك األمين. . . "، وعند 
 مسلم: "إذا أخذت مضجعك". 

م ِّ سلمى قالت: "اشتكت فاطمة شكواها اليت قبضت (، عن أُ 27615، رقم:45/587( رواه أمحد )8)
فيها،. . . واضطجعت، واستقبلت القبلة، وجعلت يدها حتت خدها،. . . "، ومل أجده عند أيب 

أورده ابن األثر لكَّلم عنه، و ، ويف إسناده عنعنة حممد بن إسحاق وقد تقدم اكما قال الشارح  داود
 (.3/276اجلوزي يف املوضوعات )

(، 3/209(، والغرر البهية )2/247) (، وأسىن املطالب5/105(، واجملموع )2/393( انظر: العزيز )9)
 (. 2/436وهناية احملتاج )
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أو يقول ، أبن يذكرها بني يديه ليتذكَّر، ال إله إال هللا: وهي، (1)(الشَّهادة)نداب   (ولُقِ نَ ) 
، وهللا أكرب، وال إله إال هللا، واحلمد هلل، سبحان هللا، هللا مجيعا   (2)فيذكرا؛ ذِّْكُر هللا تعاىل مبارك

لقنوا » : (5)وذلك خلرب مسلم؛ أيضا   أ[2/418] ملن عنده ذكرها (4)وينبغي/، هبا (3)أيمره وال
وظاهر ، تسمية الشَّيء مبا يصري إليه جمازا  ، من حضره املوت: (6)أي/، «مواتكم ال إله إال هللا

 .(9)(8)وإليه مال القرطيب، (7)اخلرب يقتضي وجوب التَّلقني
وقول  (11)ما صححه يف الروضة واجملموع (10)وهو، وأنه ال يسن زايدة حممد رسول هللا

مردود أبن هذا ، ألن املقصود موته على اإلسَّلم؛ أن زايدهتا أوىل (13)كجمع  (12)احملب الطربي
                                 

 يف نسخة )ب(: ))الشهادتني((.  (1)
 يف نسخة )ب(: ))فيذكروا((.  (2)
 ( قوله: ))وال أيمره(( سقط من نسخة )ج(. 3)
 /ب من نسخة )د(. 175( هناية ل4)
(، من 916، رقم:1/408يف كتاب اجلنائز، ابب: تلقني املوتى ال إله إال هللا ) يف صحيحه رواه مسلم (5)

 . --حديث أيب سعيد اخلدري 

 /ب من نسخة )ج(. 184( هناية ل6)
 (، وأسىن املطالب5/101(، واجملموع )1/610الطالبني )(، وروضة 2/393انظر: العزيز ) (7)

 (. 2/436(، وهناية احملتاج )2/248)

ملا ، من الغوَّاصني احممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب، كان إماما  عهو:  (8)
ر يف العلم، له  تصانيف مفيدة على معاين احلديث، حسن التصنيف، جيد النقل، إمام متفنن متبح ِّ

تدل على كثرة اطَّلعه ووفور فضله، له من املصنفات كتاب التفسري اجلامع ألحكام القرآن والتذكرة 
(، وشذرات 50/74إحدى وسبعني وستمائة، انظر: اتريخ اإلسَّلم ) أبمور اآلخرة، تويف سنة

 (. 7/584الذهب )
 (. 181خرة )ص( انظر: التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآل9)

 ( قوله: ))وهو(( سقط من نسخة )ج(. 10)
 (. 5/104(، واجملموع )1/610( روضة الطالبني )11)

 (. 2/436( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )12)

( منهم: القاضي أبو الطَّيب واجلرجاين ونصر املقدسي وُسليم الرازي والشاشي وغريهم، انظر النقل 13)
 (. 5/9(، وكفاية النبيه )5/104وع )(، واجملم1/610عنهم يف روضة الطالبني )
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زار  --ألنه؛ أنه لو كان كافرا  لُق َِّن الشَّهادتني وأُمَِّر هبما (1)حبث األسنوي مسلم ومن َُثَّ 
 .(2)رواه البخاري، فأسلم؛ يهوداي  كان خيدمه فأمره ابإلسَّلم

، وحاسد، وعدو، كوارث؛  أن يكون ال ُملق ِّن ممن ال يتهمه املي ِّت (3)ويسن كما يف اجملموع 
مه كما حبثه األذرعي، إن كان َُثَّ غريه: أي  .(4)وإال لقَّنه وإن اهتَّ

 .(5)لئَّلَّ يضجر؛ ويسن أن ال يلح عليه 
نيا  أخذا  من ؛ (7)للصَّيمري خَّلفا  ، (6)فإن قاهلا مل يُعد عليه حىت يتكلَّم ولو بغري كَّلم الدُّ
من كان آخر كَّلمه من الدنيا ال إله إال هللا دخل » : ا صحمَ ولِّ ، ليكون آخر كَّلمه: قوهلم
 .(8)«اجلنة

أنه يكر ِّرها عليه  (11)وعن آخرين، (10)عن اجلمهور أنه ال يزاد على مرَّة/ (9)ويف اجملموع 

                                 
 (. 378( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص1)

رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: إذا أسلم الصيب فمات، هل ُيصلَّى عليه، وهل يُعرض على  (2)
 .--(، من حديث أنس بن مالك 1356، رقم:1/358الصيب اإلسَّلم )

 (. 5/105( اجملموع )3)

 (. 3/209( انظر النقل عنه يف الغرر البهية )4)

(، وهناية 2/7(، ومغين احملتاج )5/104(، واجملموع )2/393(، والعزيز )2/407( انظر: التهذيب )5)
 (. 2/437احملتاج )

 (. 2/437(، وهناية احملتاج )5/105(، واجملموع )2/393( انظر: العزيز )6)

 (. 2/248( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)

، 7/77(، ورواه البزار )3116، رقم:561رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب التلقني )ص (8)
، 1/503(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )20/112(، ورواه الطرباين يف الكبري )2626رقم:
 ،--، من حديث معاذ بن جبل(، وقال: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه1299رقم:

، 12/482(، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )5/101) يف اجملموع نه النوويواحلديث حسَّ 
 (. 687، رقم:3/149نه األلباين يف إرواء الغليل )(، وحسَّ 789رقم:

 (. 5/105( اجملموع )9)

 /ب من نسخة )ب(. 302( هناية ل10)
 .(5/105وصاحب العدة، انظر النقل عنهم يف اجملموع ) ( منهم ُسليم الرازي واحملاملي11)
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  .ثَّلاث  من غري زايدة
لكن الذي ذكره ، ُمقدَّم على التَّلقني ب[2/419] ظاهر كَّلم املصن ِّف أن االستقبالو 

نعم إن أمكن  ،إذ النَّقل فيه أثبت؛ ألنه أهم؛ (1)املاوردي ورجحه األسنوي تقدمي التَّلقني
كان أوىل قاله ابن الفركاح  .(3()2)مجعهما معا  

، (4)املمي ِّز لكن إَّنا يقرب يف، وأنه ال فرق يف التَّلقني بني الصَّيب وغريه وهو قضية كَّلمهم 
أبنَّ هذا للمصلحة وذاك ، بني هذا وعدم ندب تلقينه بعد الدَّفن مطلقا   (5)وعليه فرَّق الزَّركشي

 .لعدم الفتنة وهو ال يفنت

: أي، (6)«ڤ     قرءوا على مواتكما» : -- ملا صح من قوله؛ (ڤ)سورة  (عنده تْ ئَ رِ قُ وَ ) 
كبعضهم   (8)خَّلفا  ملا أخذ به ابن الر ِّفعة، (7)ألن املي ِّت ال يُقرأ عليه؛ من حضره مقد ِّمات املوت

                                 
 (. 379كايف احملتاج ، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص، و (3/4( انظر: احلاوي الكبري )1)

( هو: إبراهيم بن عبدالرمحن بن إبراهيم الفزاري، ُولَِّد سنة ستني وستمائة، مسع من ابن عبدالدائم، وابن 2)
يف سنة تسع وعشرين وسبعمائة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى أيب الُيسر، وغريهم، تو 

 (. 45، رقم:1/99(، واملنهل الصايف )1340، رقم:9/312)

 (. 2/437(، وهناية احملتاج )2/7(، ومغين احملتاج )2/248( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

 (. 2/437(، وهناية احملتاج )2/249) ( انظر: أسىن املطالب4)

 (. 2/437(، وهناية احملتاج )2/249( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )5)

(، ورواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: القراءة عند امليت 20314، رقم:33/427رواه أمحد ) (6)
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء فيما يقال عند املريض إذا 3121، رقم:562)ص

ر ، 7/269(، ورواه ابن حبان يف كتاب اجلنائز، ابب: يف احملتضر )1448، رقم:2/208) ُحضِّ
، قال احلافظ ابن حجر: "أعلَّه ابن القطان --( من حديث معقل بن يسار 3002رقم:

قال: ونقل أبو بكر بن العريب عن  ابالضطراب، وابلوقف، وجبهالة حال أيب عثمان وأبيه، ُُثَّ 
، انظر: "أنه قال: هذا حديث ضعيف اإلسناد، جمهول املنت، وال يصح يف الباب حديث الدارقطين
 (. 688، رقم:3/150فه األلباين يف إرواء الغليل )(، وضعَّ 2352، رقم:3/115) احلبري التلخيص

(، 5/105(، واجملموع )1/611(، وروضة الطالبني )2/393(، والعزيز )2/407( انظر: التهذيب )7)
 (. 2/437حملتاج )وهناية ا

 (. 5/11( انظر: كفاية النبيه )8)
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فحيث ؛ وذلك أن يقول ال مانع من إعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه، من العمل بظاهر اخلرب
وكان معىن قوهلم ، أخذا  هبذا اخلرب، أفضل من غريها (1)ڤ  قلنا تطلب القراءة على املي ِّت كانت

أمَّا بعد دفنه فسيأيت ، ألن املطلوب اآلن االشتغال بتجهيزه؛ املي ِّت ال يقرأ عليه أي قبل دفنه
 .(3)أن القراءة تنفعه يف بعض الصور فَّل مانع من ندهبا حينئذ كالصَّدقة وغريها (2)يف الوصية

 .(4)قراءهتا تذكريه مبا فيها من أحوال البعث والقيامةأ[ 2/420]وحكمة  
ا هتو ِّن طلوع الرُّوح (5)قيل ويقرأ عنده الرَّعد لقول جابر   .(7()6)أهنَّ
فإن العطش يغلب من شدَّة النَّزع ، أنه يسن جتريعه ماء (8)ونقل األسنوي عن اجليلي 

ال إله غريي حىت  (9)]قل[ :يقولإذ ورد أنه أييت مباء زالل و ، فيخاف منه إزالل الشَّيطان
وحملُّه عند عدم ظهور ، حكما  وتعليَّل  انتهى (2)وقال أنه غريب، (1)وأقرَّه األذرعي، (10)أسقيك

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))يسن((، ويف نسخة )ج(: ))من((. 1)
 ب من نسخة )د(.417//ل2 ( انظر:2)
 (. 2/438( انظر: هناية احملتاج )3)
 (. 2/437(، وهناية احملتاج )2/249( انظر: أسىن املطالب )4)
أبو الشعثاء، موالهم، البصري، كان عامل أهل البصرة يف زمانه،  ( هو: جابر بن زيد األزدي اليحمدي،5)

عد مع احلسن، وابن سريين، وهو من كبار تَّلمذة ابن عباس، حدَّث عنه: عمرو بن دينار، وأيوب يُ 
السختياين، وقتادة، وآخرون، وكان من اجملتهدين يف العبادة، تويف سنة ثَّلث وتسعني، انظر: سري 

  (.61، رقم:2/38(، وهتذيب التهذيب )184، رقم:4/481أعَّلم النبَّلء )

ر ) (6) ( 10852، رقم:2/445رواه ابن أيب شيبة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يقال عند املريض إذا ُحضِّ
، 3/156عن التابعي جابر بن زيد موقوفا  عليه، وال تثبت السنة بقول التابعي، انظر: إرواء الغليل )

 (. 691رقم:

(، 2/249) (، وأسىن املطالب5/458(، واملهمات )5/105(، واجملموع )2/393ز )( انظر: العزي7)
 (. 2/438وهناية احملتاج )

 (. 380بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص، ( انظر: كايف احملتاج8)

 سقط من األصل.  (9)
مل أقف عليه هبذا اللفظ، لكن حضور الشيطان لإلنسان عند املوت قد ورد ما يدل عليه يف أحاديث (10)

استحباب لعق األصابع : اببوآاثر كثرية من أصحها ما رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب األشربة، 
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 .(5)أما عند ظهورها فهو واجب كما هو ظاهر، احتياج احملتضر إليه (4()3)ظهور أمارة/
أغمض أاب  -- ألنه؛ (أرفق َُمَْرم  به)أغمض عينيه نداب  : أي (فإذا مات أغمضه)
ذهب أو : أي ،(7)رواه مسلم، «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» : ُُثَّ قال، -(6)-سلمة

 .(8)شخص انظرا  إىل الرُّوح أين تذهب
ة عقب مفارقتها ما اثر احلرارة الغريزيآألانَّ نقول تبقى فيه من ؛ وال يقال كيف ينظر بعدها 

 .(1)(11)َتطَلٍُّع إليها كما يدل له ما أييت (10)على نوع (9)يقوى به

                                                                                               
 من والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها

إن الشيطان حيضر أحدكم عند كل شيء من "يقول:  --، قال: مسعت النيب --جابرحديث 
، انظر: التذكرة أبحوال وافتتانه ،. . . "، وكذلك عرض األداين عليه حني االحتضار؛ إلغوائهشأنه

(، والقيامة 119(، وأحوال احملتضر )ص4/255(، وجمموع الفتاوى )185املوتى واآلخرة )ص
 (. 29الصغرى )

 (. 2/249) أسىن املطالب ( انظر النقل عنه1)

 يف نسخة )ج(: ))عزيز((.  (2)
 ( قوله: ))أمارة(( تكرر يف األصل. 3)
 /أ من نسخة )ج(. 185( هناية ل4)
 (. 2/438( انظر: هناية احملتاج )5)

بن هَّلل بن عبدهللا املخزومي، أبو سلمة، وهو مشهور بكنيته أكثر من  هو: عبدهللا بن عبداألسد (6)
، من السابقني األولني إىل اإلسَّلم، وهو أول من هاجر بظعينته إىل --امسه، وهو ابن عمة النيب 

، مات ابملدينة بعد أن رجعوا --احلبشة، وإىل املدينة، تزوج أبم سلمة، ُث صارت بعده إىل النيب 
، 4/131(، واإلصابة )3038، رقم:3/295من بدر سنة اثنتني للهجرة، انظر ترمجته: أسد الغابة )

 (. 4801رقم:

َر ) (7) (، 920، رقم:1/409رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: يف إغماض امليت، والدعاء له إذا ُحضِّ
  .-ل- من حديث أم سلمة

 .(2/250) (، وأسىن املطالب1/287(، وإخَّلص الناوي )2/394ز )( انظر: العزي8)

 ( يف نسخة )ب(: ))فيه((. 9)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))نوع مفارقة((. 10)
 ( قوله: ))كما يدل له ما أييت(( سقط من نسخة )ب(. 11)
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 .(3)نةجسم لطيف ال يفىن عند أهل الس: (2)وهو 
 .(6)موت أجسادها: (5)/أي، (4)﴾ٹ  ٹ   ٹ ڤ  ڤ  ﴿: ومعىن 
ما صح عن بعض ب[ 2/421] أن يقال حال اإلغماض (7)يف اجملموع واستحب 

وإذا محلته فقل ، إذا أغمضت املي ِّت فقل بسم هللا وعلى ملَّة رسول هللا : التَّابعني حيث قال
 .(8)بسم هللا ُُثَّ سبح ما دمت حتمله

وقبح ، حفظا  لفمه من اهلوام؛ مثىن حلي بعصابة عريضة يربطها فوق رأسه( وَشدَّ حلييه) 
 .(9)منظره

 
وهو ، وساقه إىل فخذه، عضدهوساعده إىل ، هفريد أصابعه إىل بطن كف( َوَليََّ مفاصله) 

فإن ، فإنَّ يف البدن بعد مفارقة الرُّوح بقيَّة حرارة، تسهيَّل  لغسله وتكفينه ؛هاُُثَّ ميد، إىل بطنه
 .(11)بعد (10)وإال مل ميكن تليينها/، لُي ِّنت املفاصل حينئذ النت

                                                                                               
 (. 2/439( انظر: هناية احملتاج )1)

 ( أي الرُّوح2)

 (. 2/433(، وهناية احملتاج )2/6(، ومغين احملتاج )2/250) ( انظر: أسىن املطالب3)

 42آية رقم:من ( سورة: الزمر، 4)

 /أ من نسخة )ب(. 303( هناية ل5)
 (. 3/450) ( انظر: السراج املنري6)

 (. 5/110( اجملموع )7)

، 3/547رواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات ) (8)
ابللفظ املذكور، قال األلباين: "رواه البيهقي بسند صحيح  املزين (، عن بكر بن عبدهللا6705رقم:

انظر: إرواء الغليل  ،عنه، وهو مقطوع، ألنه موقوف على التابعي وال تثبت السنة بقول التابعي"
 (. 691، رقم:3/156)

(، واجملموع 2/494والعزيز )(، 2/408(، والتهذيب )2/362(، والوسيط )2/624( انظر: األم )9)
 (. 2/440(، وهناية احملتاج )2/251) (، وأسىن املطالب5/108)

 /أ من نسخة )د(. 176( هناية ل10)
(، واجملموع 1/611(، وروضة الطالبني )2/394(، والعزيز )3/5( انظر: احلاوي الكبري )11)
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بثوب فقط خفيف لذلك واتباعا  ملا فُعَِّل به  (َوَسََتَهُ ) 
طرفيه حتت رأسه  وجيعل أحد، (1)

 .(2)لئَّلَّ ينكشف؛ رأسه واآلخر حتت رجليه
 .(3)وسيأيت أن احملرم ال يسرت رأسه 
من حديد كسيف ، أبن يوضع فوق الثَّوب كما اعتيد أو حتته شيء ثقيل (َوثَ قََّل بطنه) 

أبو  (5)خيوقدَّره الش، (4)لئَّلَّ ينتفخ؛ ُُثَّ ما تيسر، ُُثَّ طني رطب، املي ِّتومرآة ويكون بطول 
وإال فالسَّيف يزيد على ، ما يوضع (8)]وكأنَّه أقل[: (7)قال األذرعي، (6)حامد بعشرين درمها  

 .(9)يةوما بعده لألكمل ال ألصل السنأ[ 2/422]تيب بني احلديد ويظهر أنَّ الرت ، ذلك
 .كتب العلم احملرتم  (11)وأحلق به األسنوي، (10)احرتاما  له؛ ويندب صون املصحف عنه

ولئَّلَّ ، لئَّلَّ يتغريَّ بنداوهتا؛ من غري فرش، على سرير وحنوه (عن أرض)نداب   (َورَفَ َعهُ ) 

                                                                                               
 (. 2/440(، وهناية احملتاج )3/212(، والغرر البهية )5/109)

يف كتاب اجلنائز، ابب: الدخول على امليت بعد املوت  يف صحيحه رواه البخاريُيشري بذلك إىل ما  (1)
يف كتاب اجلنائز، ابب: تسجية  يف صحيحه (، ورواه مسلم1241، رقم:1/329إذا أدرج يف كفنه )

ي رسول  ،-ل-(، من حديث عائشة942، رقم:1/419امليت ) واللفظ عند مسلم قالت: " ُسج ِّ
 حني مات بثوب حربة".  --هللا 

(، 5/109(، واجملموع )1/611(، وروضة الطالبني )2/394(، والعزيز )3/5( انظر: احلاوي الكبري )2)
 (. 2/440(، وهناية احملتاج )2/251) وأسىن املطالب

 (. 498( انظر: )ص3)

(، 1/611(، وروضة الطالبني )2/393(، والعزيز )2/362)(، والوسيط 2/640( انظر: األم )4)
 (. 2/440(، وهناية احملتاج )2/251) (، وأسىن املطالب5/105واجملموع )

 ( قوله: ))الشيخ(( سقط من نسخة )ج(. 5)
 (. 2/251( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6)

 (. 2/440ج )(، وهناية احملتا 2/251( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)

 سقط من األصل.  (8)
 ( يف نسخة )د(: ))السُّنَّة((. 9)
 (. 2/440(، وهناية احملتاج )3/212(، والغرر البهية )2/394( انظر: العزيز )10)

 (. 383بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص، ( انظر: كايف احملتاج11)
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ه (1)حيمى عليه الفرش  .(3)صلبة فَّل أبس بوضعه عليها (2)فإن كانت األرض، فيغري ِّ
؛ حبيث ال يُرى شيء من بدنه؛ اليت مات فيها: أي، (4)املخيطة( ثياب موته)عنه ( َونَ زَعَ ) 
 .(5)يسرع فسادهلئَّلَّ 

أخذا  من قوهلم يوضع  (8)لكن حبث األذرعي، (7)(6)القبلة كاحملتضر فيما مرَّ  ()وستقبل به 
وجياب أبن ، مخصاه للقبلةأووجهه و ، أن املراد هنا إلقاؤه على قفاه، على بطنه شيء ثقيل

بنحو  مع شد ِّه: أي، وضعه على جنبه ال ينايف وضع شيء على بطنه ملامر أنه يوضع طوال  
 .(9)خرقة

وهو لبيان األوىل مع االحتاد يف الذكورة أو ، وما بعده عائد إىل أرفق حمرم به دَّ وضمري شَ  
 .يتواله الرجال من الرجال والنساء من النساء، (11)وغريها (10)أخذا  من قول الروضة، األنوثة
 .(13)رجل حمرم من املرأة أو امرأة حمرم من الرَّجل جاز (12)ه/فإن توال 
وعكسه مع الغض ِّ وعدم  ب[2/423]، ةنيب ابألجنبيجوازه من األج (1)وحبث األذرعي 

                                 
 يف نسخة )ب(: ))الفراش((.  (1)
 األرض((. يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: )) (2)
(، 5/109(، واجملموع )1/611(، وروضة الطالبني )2/394(، والعزيز )3/5( انظر: احلاوي الكبري )3)

 (. 2/440(، وهناية احملتاج )2/252) وأسىن املطالب

 يف نسخة )ب(و)ج(: ))احمليطة((.  (4)
 املطالب (، وأسىن5/109(، واجملموع )1/611(، وروضة الطالبني )2/394( انظر: العزيز )5)

 (. 2/441(، وهناية احملتاج )2/252)

 (. 2/441(، وهناية احملتاج )2/252) (، وأسىن املطالب5/109(، واجملموع )2/394( انظر: العزيز )6)

 (.471)ص انظر:( 7)

 (. 2/441( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )8)

 (. 2/441( انظر: هناية احملتاج )9)

 (. 1/611( روضة الطالبني )10)
 (. 2/252( انظر: أسىن املطالب )11)
 /ب من نسخة )ب(. 303( هناية ل12)
 (. 2/441(، وهناية احملتاج )2/252) ( انظر: أسىن املطالب13)
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 .املس ِّ 
 .(2)وكاحملرم فيما ذُكَِّر الزَّوجان ابألوىل 
وإال سأل وليُّه غرماءه أن ، وإنفاذ وصيَّته حاال  إن تيسَّر، ويندب أن يبادر بقضاء دينه 

م ، (3)وحيتالوا به عليه، ل ِّلوهحيُ   .(4)رأوا ذلك مربائ  له للحاجة واملصلحة قاله يف اجملموعوكأهنَّ
 .(5)كةوجتب املبادرة عند الطلب والتمكن من الرت  
ألنه مع ذلك ؛ خَّلفا  ملن تومهه، ويكره ملن مل خيش فتنة يف دينه متين ِّ املوت لُضرٍ  ال مطلقا   

 .(6)ضا ابلقضاء خبَّلفه بدونهُيْشعُِّر بعدم الر 
 .(8)قاله األذرعي (7)ويندب ملن خشيها كما أفىت به النووي 
  

 .(9)ويندب طلبه ببلد شريف
 .(11()10)"عنده :"وذِّكر املي ِّت خبري وقوله 

                                                                                               
 (. 2/252( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)
 (. 2/441(، وهناية احملتاج )2/252) ( انظر: أسىن املطالب2)
(، وهناية احملتاج 2/252) (، وأسىن املطالب1/611(، وروضة الطالبني )2/394انظر: العزيز )( 3)

(3/18 .) 
 (. 5/109( اجملموع )4)
 (. 3/18(، وهناية احملتاج )2/252( انظر: أسىن املطالب)5)
 (، وأسىن املطالب5/96(، واجملموع )1/611(، وروضة الطالبني )2/402( انظر: التهذيب )6)

 (. 3/18(، وهناية احملتاج )2/253)
 (. 2/52( يف الفتاوى غري املشهورة كما نقله عنه يف مغين احملتاج )7)
  (.3/19(، وهناية احملتاج )2/253( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )8)

 (. 2/253) (، وأسىن املطالب5/106( انظر: اجملموع )9)

يف صحيح مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: كما مايدل هلذا  ( أي: يذكر امليت خبري حال موته، وقد ورد 10)
إذا حضرمت املريض أو امليت فقولوا  »ولفظه:  ،(918، رقم:1/409ما يقال عند املريض أو امليت )

  .-ل-من حديث أم سلمة ،«خريا ، فإن املَّلئكة يَؤم ِّنون على ما تقولون

 (. 2/253) (، وأسىن املطالب5/110( انظر: واجملموع )11)
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 .(2)لَّلتباع رواه الشيخان؛ (1)لكثرة املصلَّني؛ واإلعَّلم مبوته قصدا   
 .(3)لألجنيبوقضيته عدم جواز ذلك ، ولقريب وصديق تقبيل وجهه كذا قالوه هنا

يف الن ِّكاح أبنه ال أبس  (5)لكن صرَّحوا، احل وغريهلصذلك بني املي ِّت ا (4) وأنه الفرق يف 
 .(7)وظاهر أنه ال فرق بني األجنيب وغريه، (6)بتقبيل وجه املي ِّت الصاحل

وأن غريه يباح ، احل يباح تقبيله لكل أحدأخذا  من جمموع البابني أن الص والذي يتَّجه 
وتصدق على خَّلف األوىل ، لألجنيبأ[2/424]لنحو القريب ويكون خَّلف األوىل (8)تقبيله

وظاهره أنه ، ندبه لنحو القريب (10)هنا (9)وحبث السبكي، وأنه غري جائز جوازا  مستوي الطرفني
 .(12)الذي تقرر (11)وهو حسن لوال خمالفته لكَّلمهم، ال فرق عنده بني الصَّاحل وغريه

                                 
(، وهناية احملتاج 3/325(، والغرر البهية )5/171(، واجملموع )1/612( انظر: روضة الطالبني )1)

(3/20 .) 

ُيستدل له مبا ثبت يف الصحيحني فقد روى البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: الصفوف على اجلنازة  (2)
، 1/424اجلنازة ) (، ورواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: يف التكبري على1320، رقم:1/347)

إن أخا  لكم »: --، ولفظه عند مسلم قال: قال رسول هللا --(، من حديث جابر 952رقم:
 قال: فقمنا فصفَّنا صفَّني.  ،«قد مات فقوموا فصلوا عليه

(، وهناية احملتاج 2/254) (، وأسىن املطالب5/111(، واجملموع )1/612( انظر: روضة الطالبني )3)
(3/20 .) 

 /ب من نسخة )ج(. 185هناية ل( 4)
 ُيشري بذلك إىل اإلمام النووي. لعله ( 5)

 (. 5/374( انظر: روضة الطالبني )6)

 (. 3/20(، وهناية احملتاج )2/255) ( انظر: أسىن املطالب7)

 ( قوله: ))لكل أحد وأن غريه يباح تقبيله(( سقط من نسخة )ج(. 8)
 (. 2/19(، وهناية احملتاج )2/255( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9)
 ( قوله: ))هنا(( سقط من نسخة )ج(. 10)
 ( يف نسخة )ج(: ))لوال خمالفتهم لغته((. 11)
 (. 2/255) ( انظر: أسىن املطالب12)
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الحتمال ؛ وحنوه (1)[وإال تُرَِّك حىت يتيقن ]بتغري، حتقق موته ابدر نداب  بتجهيزهإذا  (ثَّ ) 
 .(2)إغماء وحنوه

وتقلُّص خصية ، واخنفاض صدغ، واخنَّلع كف، وميل أنف، ومن أماراته اسرتخاء قدم 
 .(3)مع تديل ِّ جلدهتا

فَّل يسقط ، بغسل املي ِّت انَّ مأمورونألَ ؛ (ولو َغِرقَ )وجواب   (ُغسِ لَ )فإذا أُرِّيَد جتهيزه  
له (4)وإن ]شاهدان[، الفرض عنَّا إال بفعلنا خبَّلف ، عبدان بفعلنا لهألانَّ تُ  (5)املَّلئكة تغس ِّ

 .(6)ولذلك نبش للغسل ال للتكفني، ألن املقصود منه السرت؛ الكفن
 .(8)غري املكلَّفني (7)ويظهر أنه يسقط بتغسيل 
انَّ ال نعلم ألَ ؛ كل حمتمل وال يبعد إحلاقهم ابملَّلئكة  ؟لحق اجلن ابملَّلئكة أو بناوهل يُ  
 .(10)هم مكلَّفون هبذا األمر أم ال (9)هل/

 (على مسلم)بقيد زاده بقوله ( وصالة)، الغسل إن كان املسلم غري شهيد: أي (وهو) 
 .عن هذه الزايدة (3)أصله ب[2/425] ومن َُثَّ استغىن، (2)كما يُعلم مما أييت  (1)/(11)غري شهيد

                                 
 وهو تصحيف.  ( يف األصل: ))تعبري((، ويف نسخة )ب(: ))يتغري((1)
(، وأسىن 5/109(، واجملموع )1/612(، وروضة الطالبني )2/395(، والعزيز )2/629)( انظر: األم 2)

 (. 2/441(، وهناية احملتاج )2/255) املطالب
(، وأسىن املطالب 5/110(، واجملموع )1/612(، وروضة الطالبني )2/295( انظر: العزيز )3)

 (. 2/441(، وهناية احملتاج )2/256)
 .ويف نسخة )د(: ))شافهنا(( ( يف األصل: ))شاهده((،4)
 ( قوله: ))تغسله(( سقط من نسخة )ب(. 5)
(، وأسىن املطالب 5/120(، واجملموع )1/613(، وروضة الطالبني )2/395( انظر: العزيز )6)

 (. 2/442(، وهناية احملتاج )2/257)
 ( يف نسخة )د(: ))بفعل((. 7)
  (.2/442(، وهناية احملتاج )2/255) (، وأسىن املطالب5/120( انظر: اجملموع )8)

 /أ من نسخة )ب(. 304( هناية ل9)
 (. 3/215) /(، وحاشية الشربيين على الغرر البهية2( انظر: هناية احملتاج )10)

 (. 5/113(، واجملموع )1/612(، وروضة الطالبني )2/395( انظر: العزيز )11)
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 .الزايدة
، (5)لإلمجاع على ما حكاه الشيخان؛ (فرض كفاية)ولو لكافر  (ودفن (4)وتكفي) 

 .(6)ولألمر به يف األخبار الصحيحة يف غري الدفن
َب إىل ، سواء أقاربه وغريه، واملخاطب بذلك كل من علم مبوته  وكذا من مل يعلم إن ُنسِّ

 .(7)تقصري يف البحث كأن يكون املي ِّت جاره
 .(8)وإن كان جنبا  أو حائضا  ولو بَّل نية، وأقل الغسل استيعاب البدن مرة

، إذا أراد أكمله أن يكون عند إرادة غسله مغطى وجهه خبرقة كما نص عليه( وُسنَّ ) 
َل يف قميص وقد صح أنه ، ألنه أسرت له؛ (9)يف قميص: أي (ُمَقمَّصا  ) َذ مَّ  وأنه ل، ُغسِّ ا ُأخِّ

 .(10)قميصه --يف غسله انداهم ال تنزعوا عن رسول هللا 

                                                                                               
 /ب من نسخة )د(. 176( هناية ل1)
 (.543انظر: )ص( 2)

 (. 201( انظر: احلاوي الصغري )ص3)

 (. 113لَِّما يف منت اإلرشاد )ص موافق(( واملثبت ودفن يف نسخة )ب(و)ج( و)د(: ))وتكفني ومحل (4)
 (. 5/113(، واجملموع )1/612(، وروضة الطالبني )2/395( انظر: العزيز )5)

الكافر  أماو ، يف الباب عدة أحاديث أيتيأما املسلم فتكفينه ودفنه اثبت يف األخبار الصحيحة وس (6)
يف إبلقائهم بقتلى بدر  -- يف قصة غسل أبيه، وفعله --عليل -–أبمره  يستدل لهف

 (.615)ص القليب وسيأيت

 (. 2/442(، وهناية احملتاج )2/255) ( انظر: أسىن املطالب7)

(، وهناية احملتاج 2/256) (، وأسىن املطالب1/613(، وروضة الطالبني )2/395( انظر: العزيز )8)
(2/442 .) 

(، وأسىن 5/125(، واجملموع )1/613(، وروضة الطالبني )2/397(، والعزيز )2/640( انظر: األم )9)
 (. 2/442(، وهناية احملتاج )2/257) املطالب

(، 1466، رقم:2/216) --رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف ُغْسل النيب  (10)
، 3/551البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستحب من غسل امليت يف قميص )ورواه 

، واحلديث ضعيف؛ لضعف أيب بردة، وامسه عمرو بن يزيد --(، من حديث بريدة 6719رقم:
عنه ابن معني: ليس حديثه بشيء، وقال  نقل احلافظ ابن حجر تضعيفه عن األئمة، فقالالبقمي، 
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ُُثَّ إن اتسع أدخل ، حىت ال مينع وصول املاء إليه؛ أو سخيفا  ، قا  لِّ وأن يكون القميص خَ 
سرت جزء ، أو مل يتأت غسله فيه، فإن مل جيده، وإال فتح دخاريصه ليدخل يده فيه، يده يف كمه

 .(1)رته وركبته مع ما بينهمامن س
 .(2)شاشلئَّلَّ يصيبه الر  ؛أو لوح مهيأ لذلك، (سرير)حنو  (على)غسَّل وأن يُ  
 .(3) لينحدر املاء عنه؛ ويرفع منه مايلي الرأس، ويستقبل به 
ألنَّه قد ؛ فيها أبن ال يدخله غري الغاسل ومعينه: أي، (خبلوة)َل وأن يُغسَّ  أ[2/426]

 .(4)يكون ببدنه ما خيفيه
ل ومل يُ وللويل الدخول وإن مل يُ   غسَّله علي  --أنه (6)وغريه ماجةملا روى ابن ، (5)عنغس ِّ

وحلرصه على مصلحته ويؤخذ منه ، َُثَّ  (2)]واقف[ يناول املاء والعباس (1)وأسامة، (7)والفضل

                                                                                               
، 8/119هتذيب التهذيب ) :احلديث، وقال الدارقطين: ضعيف، انظرمنكر  ،أبو حامت: ليس بقوي

 (. 201رقم:

 .(5/125(، واجملموع )1/613(، وروضة الطالبني )2/397( انظر: العزيز )1)

 (. 2/257(، وأسىن املطالب)1/613(، وروضة الطالبني )2/396(، والعزيز )2/588( انظر: األم )2)

 ( انظر: املصادر السابقة. 3)

 .(5/125(، واجملموع )1/613(، وروضة الطالبني )2/396انظر: العزيز ) (4)

 ( انظر: املصادر السابقة. 5)

 رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف ُغْسل النيب  --للنيب  -- عليتغسيل أما  (6)
--(2/217:ورواه البيهقي يف  519، رقم:2/153(، ورواه البزار )1467، رقم ،) ،كتاب اجلنائز

(، من حديث 6723، رقم:3/552ابب: ما يؤمر به من تعاهد بطنه وغسل ما كان به من أذى )
أمحد  اهأما الفضل بن عباس وغريه فرو ، و (12/513، صححه ابن امللقن يف البدر املنري )--علي

ه إىل صدره وعلي --(، وفيه: " أن عليا  أسند رسول هللا 2356، رقم:4/168يف مسنده )
. ، ثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة بن زيد وصاحل مواله يصبان املاءقيمصه، وكان العباس والفضل وقُ 

 (. 3/1160. . "، ويف إسناده حسني بن عبدهللا وهو ضعيف. انظر: التلخيص احلبري )
غزا مع ، --( هو: الفضل بن العباس بن عبداملطلب بن هاشم اهلامشي القرشي، ابن عم رسول هللا 7)

، روى عنه أخوه العباس بن --مكة، وُحنينا ، وثبت معه يومئذ، وشهد غسل النيب  --النيب 
يوم  لَ مات يف طاعون عمواس، وقيل قُتِّ  ،عبداملطلب وأبو هريرة وسليمان بن يسار والشعيب وغريهم
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 .إحلاق العدو ابألجنيب (3)حبث الزركشي
 .أسرتألنه ؛ أن يكون حتت سقف (4)واألفضل كما يف األم 
حلرمة ؛ كبة وجزء منهماة والر نه وجواب  عما بني السُّرَّ من الغاسل ومعي(َغضِ  َبَصر  )مع (و) 

ألن نظره بَّل شهوة خَّلف ؛ (5)ونداب  عما عدا ذلك، نظره إال من أحد الزَّوجني بَّل شهوة
كمعرفة املغسول (إال حلاجة)، (7)خَّلفا  ملا يف أصل الروضة، ال مكروه (6)األوىل كما يف اجملموع

 .(9)واملسُّ كالنَّظر، غريه (8)من
 نَّ وألَ ، ةوهي ال تتوقف على ني، ألن القصد منه النَّظافة؛ (بال نِيَّة  )غسل املي ِّت  (وصح) 

ل  .(10)واملي ِّت ليس من أهلها، املخاطب هبا املغس ِّ

                                                                                               
(، 2093، رقم:3/1269يف االستيعاب ) :أجنادين سنة ثَّلثة عشر، وقيل غري ذلك، انظر ترمجته

 (. 7018، رقم:5/287(، واإلصابة )4237، رقم:4/349وأسد الغابة )

، واستعمله --كان من أحب الناس إىل النيب ،( هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب 1)
قبل أن يتوجه، فأنفذه  --وهو ابن مثاين عشرة سنة على جيش وأمَّره أن يسري إىل الشام، فمات 

إىل أن مات، روى عنه عروة بن الزبري، وأبو  --واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان  ،--أبو بكر 
، 1/75مثان أو تسع ومخسني، انظر ترمجته: االستيعاب )سنة تويف  ،عثمان النهدي، وغريمها

 (. 89، رقم:1/202(، واإلصابة )84، رقم:1/194(، وأسد الغابة )21رقم:

 سقط من األصل.  (2)
 (. 2/257( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

 (.2/640) ( األم4)

 (. 2/258) ( انظر: أسىن املطالب5)

 (. 5/125( اجملموع )6)

 (. 2/397( انظر: العزيز )7)

 ( قوله: ))من(( سقط من نسخة )ج(. 8)
 (. 3/20(، وهناية احملتاج )2/258) (، وأسىن املطالب5/126( انظر: اجملموع )9)

 (، وأسىن املطالب5/126(، واجملموع )1/613(، وروضة الطالبني )2/395انظر: العزيز )( 10)
(2/257 .) 
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 .(2)بناء على عدم اشرتاط النية (من كافر) (1)صح/(و) 
، عند وضعه على املغتسل برفق مائَّل  إىل ورائه قليَّل   (أجلسه الغاسل) أن يكون قد(و) 

 (4)وإهبامها يف، ويضع يده اليمىن على كتفه، ظهره إىل ركبته اليمىن (3)]ويسند[ب[2/427]
 .(5)لئَّلَّ مييل رأسه؛ نقرة قفاه

/؛ بيده اليسرى مسحا  بليغا  ( ومسح بطنه)   .(7)خيرج شيء بعد غسله أو تكفينه (6)لئَّلَّ
؛ (8)ليخفي ريح اخلارج؛ واملعني مكثرا  لصب ِّ املاء، يبقدة ابلط ِّ وتكون املبخرة حينئذ متَّ  

؛ ر عنده من حني املوتأن يبخ (11)األصحاب يسن (10)عن ]بعض[ (9)بل يف اجملموع
 .الحتمال ظهور شيء فتغلبه رائحة البخور

 .(12)ال  مستلقيا  كما كان أو   يضعهُُثَّ  
 .(1)دبره وقبله وما حوهلما كما يستنجي احلي: أي، (غسل سوأتيه)بعد ذلك (و)

                                 
 /ب من نسخة )ب(. 304( هناية ل1)
 (، وأسىن املطالب5/120(، واجملموع )1/613(، وروضة الطالبني )2/396( انظر: العزيز )2)

(2/257 .) 
 ( يف األصل: ))يشتد(( وهو تصحيف. 3)
 ة )ج(: ))على((. ( يف نسخ4)
 (، وأسىن املطالب5/130(، واجملموع )1/614(، وروضة الطالبني )2/398( انظر: العزيز )5)

 (. 2/444(، وهناية احملتاج )2/259)
 /أ من نسخة )ج(. 186( هناية ل6)
(، 5/130(، واجملموع )1/614(، وروضة الطالبني )2/398(، والعزيز )2/239( انظر: املهذب )7)

 (. 2/444(، وهناية احملتاج )2/259) املطالبوأسىن 
(، واجملموع 1/614(، وروضة الطالبني )2/398(، والعزيز )3/14( انظر: احلاوي الكبري )8)

(5/130 .) 
 (. 5/130( اجملموع )9)
 سقط من األصل.  (10)
 ( يف نسخة )ب(: ))ليس((. 11)
 (. 2/444(، وهناية احملتاج )2/259(، وأسىن املطالب)5/130(، واجملموع )2/398( انظر: العزيز )12)
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 (5)[بدنه] على( جناسة) (4)تبعا  للغزايل (3)كأصله(2)غسل نداب  كما اقتضاه]كَّلمه[ (و) 
واعرتاض  ،يف احلي (7)وهو ما صححه النووي، أنه يكفي مرَّة للحدث واخلبث (6)بناء ]على[

مبين على ما  على الغزايل القائل ابلندب كما تقرر أبن إزالة النجاسة أوَّال  شرط (8)الرافعي
وإَّنا مل يستدرك عليه النووي هنا للعلم به ، من أنه ال يكفيه هلما غسلة واحدة صححه يف احلي

عد فإنَّه قال ب (9)]إىل ذلك[ وكَّلم اجملموع يشري، مما قدمه من االعرتاض عليه وخمالفته يف احلي
َُثَّ أنه  أ[2/428]نهوالذي بيَّ ، بيانه يف غسل اجلنابة ال  وقد مرَّ ذكر اشرتاط إزالة النجاسة أو 

القصد منه جمرد النَّظافة كما  نَّ ألَ ؛ (10)بل ما هنا أوىل ابالكتفاء منه يكفي هلما غسلة
 .(12)(11)مرَّ 

، لكونه خامتة أمره خبَّلف احلي؛ الفرق أبن أمر املي ِّت حيتاط له أكثر (13)ال يقال ميكن
انَّ نقول ألَ ؛ وما هنا متعل ِّق بغريه فامتنع إسقاطه، وأيضا  فما هناك متعل ِّق بنفسه فجاز إسقاطه

ملباشرته للصلوات وغريها احملتاجة إىل مزيد احتياط أكثر من  ؛بل أمر احلي أوىل ابالحتياط
ألن املاء ما دام يرتدد ؛ وليس هنا بعد إزالة النَّجاسة واحلدث بغسله، (14)مي ِّت/االحتياط لل

                                                                                               
  .(2/259) (، وأسىن املطالب5/130(، واجملموع )1/614( انظر: روضة الطالبني )1)

 ( قوله: ))كَّلمه(( سقط األصل. 2)
رَقٍة على3)  (. 202اليد"، انظر: احلاوي الصغري )ص ( وعبارة أصله قال:"وَغَسَل سوأتيه والنجاسة بلف خِّ

 (. 2/396( انظر: الوجيز مع شرحه العزيز )4)

 ( يف األصل: ))يديه(( وهو تصحيف. 5)
 ايدة من نسخة )ب(. ز  ( 6)
 (. 5/130( انظر: اجملموع )7)

 (. 2/398( انظر: العزيز )8)

 يف األصل: ))كذلك((، ويف نسخة )ج(و)د(: ))لذلك((.  (9)
  سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(.))منه((  ( قوله:10)
 (. 2/442(، وهناية احملتاج )2/256) ( انظر: أسىن املطالب11)

 (.485انظر: )ص( 12)

 يف نسخة )د(: ))ال ميكن((.  (13)
 /أ من نسخة )د(. 177( هناية ل14)
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، (1)شيء يسقط حىت يقال أنه متعل ِّق ابلنَّفس أو ابلغري على احملل ِّ ال حنكم ابستعماله كما مرَّ 
خلروجه عن صورة ؛ وال يصح اجلواب حبمل ما هنا على جناسة متنع وصول املاء إىل العضو

 .(3)(2)ومنافاته العرتاض الرافعي السَّابقاملسألة 
 (على يده)يلفها  (خبرقة)وإذا أراد غسل السَّوأتني وجب عليه أن يكون ذلك  

لكن إَّنا ، ما عدا العورة وقدره مندوب (5)ولفَّها لغسل جناسة/، العورة لئَّلَّ ميس؛ (4)اليسرى
 وظاهر ، (6)خَّلفا  ملا يقتضيه كَّلمه كأصله، ابألوىل ال، يفعل هذا ابخلرقة الثانية اآلتية

 (8)وتبعه يف الوسيط، بل رابعة بناء على قوله، أنه يفعله خبرقة اثلثة (7)كَّلم اإلمام  ب[2/429]
؛ لكن اجلمهور على ما مرَّ ، وال شك أنه أبلغ يف النظافة انتهى، أنه يغسل كل سوأة خبرقة

 .(10)والبعد عنه أوىل احمللإىل أن اإلسراع يف هذا  (9)نظرا  
َنظََّف ِسنَُّه )، القذر بناء على ما قدمه (11)]وتعهد[، وأتنيإذا فرغ من غسل السَّ (و) 

اليسرى : أي، ها على يدهأبن يلف، خبرقة أخرى: أي، (12)(أبخرى)بقيد زاده بقوله  (ومنخره
خَّلفا  ملا وقع ، (1)وغريه (14)واعتمده األسنوي، (13)على األوجه الذي صرح به اخلوارزمي

                                 
 ( يف نسخة )ب( و)ج(: ))ابلعني((. 1)
 (. 2/442(، وهناية احملتاج )2/256) ( انظر: أسىن املطالب2)
 (.487انظر: )ص( 3)

 (. 2/259) (، وأسىن املطالب5/126(، واجملموع )2/398( انظر: العزيز )4)
 /أ من نسخة )ب(. 305( هناية ل5)
 (. 202( انظر: احلاوي الصغري )ص6)
 (. 3/8( انظر: هناية املطلب )7)
 (. 2/364( الوسيط )8)
 ( يف نسخة )د(: ))نظروا((. 9)
 (. 2/444(، وهناية احملتاج )2/259) (، وأسىن املطالب2/398( انظر: العزيز )10)
 .( يف األصل: ))وتعذر((11)
  (.5/131(، واجملموع )1/615(، وروضة الطالبني )2/299( انظر: العزيز )12)

 (. 2/260( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )13)
 (. 388( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص14)
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ويؤي ِّده أن املتوض ِّئ يزيل ما يف أنفه ، من التَّعبري ابليمين تبعا  لبعض نسخ احملرر (2)للقمويل
 .(3)بيساره
للخَّلف يف جناسة ؛ وفارق احلي حيث يتسوَّك ابليمىن، ويسوكه بسبابته مبلولة ابملاء 
 .(5)خبَّلفه هنا (4)وألن القذر َُثَّ ال يتَّصل ]ابليد[، املي ِّت
 .(6)فيسرع فساده؛ لئَّلَّ يسبق املاء جلوفه؛ وال يفتح أسنانه 
 .(9)من أذى (8)فيهما (7)أبن يزيل ]ما[، ينظف خبنصرها مبلولة مباء منخريه ُُثَّ  
لئَّلَّ يسبق املاء ؛ ومييل فيهما رأسه، ثَّلاث  ثَّلاث  كاحلي ِّ مبضمضمة واستنشاق (وضأه ثَّ ) 
وال يكفي ، (12)مبالغة فيهما كما قاله املاورديأ[2/430] (11)يندب]هنا[ومن َُثَّ مل ، (10)لبطنه

واك وزايدة يف التَّنظيفألَ ؛ عنهما ما مرَّ آنفا    .(13)نَّه كالس ِّ

                                                                                               
 (. 5/131( انظر: اجملموع )1)
 (. 80( انظر: تكملة املطلب العايل، بتحقيق الطالب: عبدالعزيز العنزي )ص2)
 (. 2/445(، وهناية احملتاج )2/260) ( انظر: أسىن املطالب3)
 .( يف األصل: ))ابملاء((4)
 (. 2/445(، وهناية احملتاج )2/260) (، وأسىن املطالب5/131ع )( انظر: اجملمو 5)
(، 2/260) (، وأسىن املطالب5/131(، واجملموع )2/399(، والعزيز )1/239( انظر: املهذب )6)

 (. 2/445وهناية احملتاج )
 سقط من األصل.  (7)
 يف نسخة )ب(: ))فيها((.  (8)
(، 2/13(، ومغين احملتاج )2/260) وأسىن املطالب(، 2/399(، والعزيز )2/589( انظر: األم )9)

 (. 2/445وهناية احملتاج )
 (، وأسىن املطالب5/131(، واجملموع )1/615(، وروضة الطالبني )2/399( انظر: العزيز )10)

 (. 2/445(، وهناية احملتاج )2/260)
 زايدة من نسخة )ب()ج(و)د(.  (11)
  (.3/10( انظر: احلاوي الكبري )12)

(، وهناية 3/220(، والغرر البهية )2/260) (، وأسىن املطالب1/615انظر: روضة الطالبني )( 13)
 (. 2/445احملتاج )
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  ٍ واألوىل كما ، (2)وظاهر أذنيه وصماخيه، ما حتت أظفاره أن مل يقل ِّمها (1)ويتبع بعود َلني ِّ
 .غسلة بعد تليينها ابملاء ليتكرَّر غسل ما حتتها لأن يكون ذلك يف أو  (3)يفيده كَّلم السبكي

 .أنه ينوي ابلوضوء الوضوء املسنون كما يف الغسل (4)وحبث الزركشي 
در ، أو خطمي أو حنومها( بسدر)مجيعه  (غسَّله)إذا فرغ وضوءه (و)  لكن ملا كان الس ِّ

 .(6)ولكونه أمسك للبدن اقتصر عليه، (5)للنَّص عليه يف اخلرب اآليت، أوىل
َل ]به[  وال ، (8)[حليته] ُُثَّ ، شعر رأسه: أي، (أوَّال  شعره) (7)وكيفية غسله به أن يَ ْغسِّ

 .(11)فيحتاج إىل غسلها اثنيا   (10)لئَّلَّ ينزل املاء من رأسه إىل ]حليته[؛ (9)يعكس
للخرب وليزيل ما فيه من ؛ اللحية على األوجه كالغسل مبشط شعر الرَّأس ُُثَّ : أي (وسرَّحه) 

لينعدم االنتتاف أو ؛ (13)(برفق)، (12)لئَّلَّ ينتف الشَّعر/؛ واسع األسنان أن تلبد، سدر ووسخ

                                 
 يف نسخة )ب(: ))بعد ذلك((.  (1)
(، 2/260) (، وأسىن املطالب5/130(، واجملموع )3/11(، واحلاوي الكبري )2/590( انظر: األم )2)

 (. 2/445وهناية احملتاج )
 (. 600بتهاج شرح املنهاج )ص( انظر: اال3)
 (. 2/260( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )4)
 (. 498)ص (، ويف قصة الرجل الذي وقصته انقته وهو حُمْرِّم494سيأيت قريبا  يف قصة غسل ابنته )ص (5)
 (، وأسىن املطالب5/131(، واجملموع )1/615(، وروضة الطالبني )2/399( انظر: العزيز )6)

(2/260). 
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (7)
 ( يف األصل: ))حلييه(( وهو تصحيف. 8)
 ( يف نسخة )ج(: ))وال عكس((. 9)
 يف األصل: ))حلييه(( وهو تصحيف.  (10)
 (، وأسىن املطالب5/131(، واجملموع )1/615(، وروضة الطالبني )2/399( انظر: العزيز )11)

(2/261.)  

 /ب من نسخة )ج(. 186ل ( هناية12)
 برفق(( سقط من نسخة )ب(.  -إىل قوله- ( من قوله: ))على األوجه13)
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خَّلفا  لظاهر  ، (3)وهو األوجه، (2)وتقييد الواسع ابلتلبيد هو ما اقتضاه كَّلم الشيخني، (1)يقل
 .من أنه شرط للتَّسريح مطلقا   ب[2/431] (4)كَّلم اجملموع

 .إىل وسط شعره (8)وقال يف األنوار، (7)إىل كفنه (6)سقط من شعره يُ َرد (5)وما/ 
فهي ، أي بدون أي حتريف، (قفاه بتيامن وحرف)ما يلي (ثَّ ، ما يلي وجهه)غسل  (ثَّ )

ُث ، ه األمين مما يلي وجهه من عنقه إىل قدمهأبن يغسل شق، مصدر ويف نسخة ابلبناء للمفعول
والظهر من كتفه إىل ، ه األمين مما يلي القفافيغسل شق، قه األيسرحيوله لش ُُثَّ ، األيسر كذلك

من أنه  (9)وآثر هذه الكيفية على ما يف أصله، حيوله إىل األمين فيغسل األيسر كذلك ُُثَّ ، قدمه
ألن ؛ من ظهره ُُثَّ ، ه األيسر من مقدمهشق ُُثَّ ، من ظهره ُُثَّ ، ه األمين من مقدمهيغسل شق

 .عن الشافعي واألكثرين (10)األوىل أوىل كما نقله الشيخان
بل يبدأ بصفحة عنقه فما ، ال  حلصول الفرض بغسلهما أو ؛ وال يعيد غسل رأسه ووجهه 
 .(11)حتتها

 .(12)احرتاما  له؛ ه على وجههوحيرم كب 
 .(1)ألن احلقَّ له؛ (13)وُكرَِّه له يف احلياة]ذلك[ 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))أو لقلة((. 1)
 (. 1/615(، وروضة الطالبني )2/399( انظر: العزيز )2)
 (. 2/455(، وهناية احملتاج )3/220(، والغرر البهية )2/261) ( انظر: أسىن املطالب3)
 (. 5/132( اجملموع )4)
 /ب من نسخة )ب(. 305( هناية ل5)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))يرده((. 6)
 (. 2/446(، وهناية احملتاج )2/261) (، وأسىن املطالب5/132(، واجملموع )2/399( انظر: العزيز )7)
 (. 231( األنوار )ص8)
 (. 202( انظر: احلاوي الصغري)ص9)
 (. 5/132(، واجملموع )1/615، وروضة الطالبني )(2/400( انظر: العزيز )10)
  (.2/261) (، وأسىن املطالب5/132(، واجملموع )1/616( انظر: روضة الطالبني )11)

 (.2/261) (، وأسىن املطالب5/132(، واجملموع )1/616( انظر: روضة الطالبني )12)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (13)
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در وحنوه على الكيفية السَّابقةإذا فرغ من غسل مجيع بدنه (و)  من حنو (نظَّفه)، ابملاء والس ِّ
در بصب ِّ املاء اخلالص من رأسه إىل قدمه تنظيفه  أ[2/432] (2)غسله]بعد[ (ثَّ )، الس ِّ

در ، ثنتني به ُُثَّ ، واحدة ابملاء القراح مكم ِّلة لألوىل: أي، (3)(ثالث  ) لكن بعد سبق كل ابلس ِّ
در ال خيتص ابألوىل (4)/(كذلك)يفيده قوله واملاء املنظف له كما  وهو ، وقضيَّته أن ندب الس ِّ

بل الوجه تكريره إىل أن حيصل النَّقاء ؛ ال وجه لتخصيصه هبا: حيث قال، (5)ما حبثه السبكي
، (7)حلصول النَّقاء هبا غالبا  ؛ أبن األوىل إَّنا ُخصت ابلذِّْكرِّ  (6)وأجاب ولده، على وفق اخلرب

فإذا حصل النَّقاء ، فيجعله يف كل غسلة من غسَّلت التَّنظيف، ال ينايف كَّلمهمفما قاله : أي
 .وجب غسله ابملاء اخلالص

   ودوهنا ، (8)وهذه الكيفية هي األوىل، سن حينئذ اثنية واثلثة ابملاء اخلالص كغسل احليويُ  
 
 

أن يستعمل اخلالص بعد متام   (10)]أيضا [ بياان  لكَّلمهم (9)يف الفضل كما أشار إليه السبكي
ويكون كل مرة من التَّنظيف واستعمال املاء اخلالص بعده ، كل غسلة من غسَّلت التَّنظيف

                                                                                               
 (. 2/446(، وهناية احملتاج )2/261) ( انظر: أسىن املطالب1)
 سقط من األصل.  (2)
 (.2/262) (، وأسىن املطالب5/132(، واجملموع )1/616( انظر: روضة الطالبني )3)
 /ب من نسخة )د(. 177( هناية ل4)
 (. 585( انظر: االبتهاج شرح املنهاج )ص5)
السبكي، اتج الدين أبو نصر، ُولَِّد يف القاهرة سنة سبع  ( هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف6)

وعشرين وسبعمائة، قرأ على احلافظ املز ِّي، والزم الذهيب، واشتغل ابلقضاء، وويل اخلطابة، له 
مصنَّفات منها: كتابه طبقات الشافعية الكربى، تويف سنة إحدى وسبعني وسبعمائة. انظر ترمجته: 

 . (34، رقم:1/66شذرات الذهب )
 (. 2/262( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)
 (. 2/446(، وهناية احملتاج )2/262( انظر: أسىن املطالب )8)
  (.582ص( انظر: االبتهاج إىل شرح املنهاج )9)

 سقط من األصل ونسخة )ج(.  (10)
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 .(1)وهذه الكيفية املفضولة هي اليت تفهمها عبارة املصن ِّف كما قررته، غسلة واحدة
، كوسخ، (حلاجةإال )، البدن واملسخَّن يرخيه ألنه يشد؛ (مباء ابرد)واألوىل أن يُ ْغَسلَ  

 .(2)لئَّلَّ يسرع إليه الفساد ب[2/343] ؛وال يبالغ يف تسخينه، وبرد فاملسخَّن حينئذ أوىل
وال ينبغي أن يغسل مباء : قال، (4)وأقرَّه (3)واملاحل أوىل من العذب كما نقله الزركشي/ 

 .للخَّلف يف جناسته ابملوت؛ زمزم
ويُعِّدَّ ، لئَّلَّ يقذ ِّره أو يصري مستعمَّل  ؛ شاشويبعده عن الر اء يف إانء كبري واألوىل أن يُعِّدَّ امل 

طا   ط ُث يغسله يغرف ابلصَّغري من الكبري ويصب، معه آخرين صغريا  ومتوس ِّ ه يف املتوس ِّ
ط  .(5)ابملتوس ِّ

يسري  )سن أن تكون كل غسلة من الثََّّلثة اليت ابملاء اخلالص يف غسل غري احملرم مع يُ (و) 
 .البدن ودفعه اهلوام (8)]ولتقويته[، (7)للخرب اآليت؛ (6)وهو يف األخرية آكد، (كافور
ليفيد أن كَّل  سنَّة مستقلَّة ؛ ولو قال ومباء ابرد مع يسري كافور، (9)كره تركه كما يف األمويُ  

 .لكان أوىل
املاء إن مل يكن  فإنه يسلب طهوريَّة، (10)وخرج ابليسري الكثري حبيث يفحش التَّغريُّ به 
 .(1)أول الكتاب كما مرَّ   (11)صلبا  

                                 
 يف نسخة )ب(: ))قررته كذلك((.  (1)
(، 1/614(، وروضة الطالبني )2/397(، والعزيز )2/364)(، والوسيط 3/9( انظر: احلاوي الكبري )2)

 (. 2/444(، وهناية احملتاج )2/258) (، وأسىن املطالب5/126واجملموع )

 /أ من نسخة )ب(. 306( هناية ل3)
 (. 2/258انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 4)
 (.5/126(، واجملموع )1/614)(، وروضة الطالبني 2/397(، والعزيز )3/8( انظر: احلاوي الكبري )5)
 (.2/262) (، وأسىن املطالب5/134(، واجملموع )1/616( انظر: روضة الطالبني )6)
 (.494( انظر: )ص7)
 .)ب(و)ج(: ))لتلويثه(( ( يف األصل، ونسخة8)
 (. 2/642( األم )9)

 ( قوله: ))به(( سقط من نسخة )ب(. 10)
 (.2/262(، وأسىن املطالب)5/134) (، واجملموع1/616( انظر: روضة الطالبني )11)
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در مادام املاء يتغريَّ به مينع ]احلسبان[ (2)وُعلَِّم منه  عن الغسل  (3)أيضا  أنَّ حنو الس ِّ
، فيغسل بعد الغسلة املزيلة له ثَّلاث  ابملاء اخلالص متوالية يف الكيفية األوىل، الواجب واملندوب

در أ[ 2/434]، تقرر فيهما ومتفرقة يف الثَّانية كما وما تقرَّر من كون الغسَّلت اليت ابملاء والس ِّ
؛ (4)ألجله إىل أن حيصل: أي، ء(زاد إلنقا)إال (و)أبن أنقى ، ثَّلاث  حمله إن مل حيتج لزايدة

 .للخرب اآليت
ا حمض تعبدألَ ؛ وإَّنا مل يزد يف طهارة احلي على الثََّّلثة  والقصد من طهارة املي ِّت ، هنَّ

 .(5)النَّظافة
، مخسا  ، (وترا  )ليكون عدد الغسَّلت ؛ إذا زاد وحصل النَّقاء بشفع ُسنَّ أن يزيد أخرى ُُثَّ  

من االقتصار على اخلمس  (8)كَّلم أصله  (7)خَّلفا  ملا يومهه/، (6)أو تسعا  وهكذا، أو سبعا  
مبيامنها ومواضع الوضوء  بدأنا» :(9)-ل-لغاسَّلت بنته زينب --ملا صح من قوله ؛ والسبع

: أي-    ، أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك، أو سبعا  ، أو مخسا  ، ثَّلاث   (10)]واغسلنها[، منها
ويف رواية ، (11)«أو شيئا  من كافور، واجعلن يف األخري كافورا  ، مباء وسدر -احتجن إليه

                                                                                               
 (. ب27/ل1( انظر )1)
 ( قوله: ))منه(( سقط من نسخة )ج(. 2)
 ( يف األصل: ))احلسنات(( وهو تصحيف. 3)
 .(1/616(، وروضة الطالبني )2/400( انظر: العزيز )4)
 (. 2/262(، وأسىن املطالب )5/143( انظر: اجملموع )5)
 (.5/132(، واجملموع )1/616ضة الطالبني )(، ورو 2/400( انظر: العزيز )6)
 /أ من نسخة )ج(. 187( هناية ل7)
 (. 202( انظر: احلاوي الصغري )ص8)
( هي: زينب بنت رسول هللا، وهي أكرب بناته، ُولَِّدت قبل البعثة مبدة، قيل أهنا عشر سنني، تزوجها أبو 9)

بينهما، ُث أسلم سنة  --ففرَّق النيب ومل يسلم زوجها بعد،  --العاص بن الربيع، هاجر النيب 
توفيت سنة مثان من اهلجرة. انظر  ،سبع، فردَّها عليه ابلنكاح األول، وكانت ولدت له عليا ، وأمامة

  (.11223، رقم:8/151(، واإلصابة )3360، رقم:4/1853ترمجتها: االستيعاب )

 .يف األصل: ))واغسليها(( (10)
 مبيامنها ومواضع الوضوء منها"، هذا اثبت يف الصحيحني، فقد رواه البخاري: " ابدأن --( قوله 11)
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، «شيئا  من كافور (2)فيهفإذا كان يف آخر غسلة من الثََّّلثة أو غريها فاجعلن » : (1)للبيهقي
 (5)" فظفران انصيتها وقرنيها: ويف رواية، (4)" فمشطناها ثَّلثة قرون": منهن (3)وقالت أم عطية

 .(6)وألقيناها خلفها"، ثَّلثة قرون
القرنني ، ظفائر: لوينا وثَّلثة قرون أي: أي ب[2/435]، وَمَشْطَنا ابلتَّخفيف وكذا ظََفْرانَ  

به يف  (8)رأيتهم صرَّحوا/ ُُثَّ  ،يؤخذ أنه يسن يف املرأة ومن له شعر طويل ذلكومنه ، (7)والنَّاصية

                                                                                               
 (، ورواه مسلم1256، رقم:1/332يف كتاب اجلنائز، ابب: مواضع الوضوء من امليت )يف صحيحه 
  (، من حديث أم عطية939، رقم:1/417يف كتاب اجلنائز، ابب: يف غسل امليت ) يف صحيحه

 . ، واللفظ املذكور ملسلم-ل-
وأما قوله: " واغسلنها ثَّلاث  أو مخسا  أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدر واجعلن يف األخرية        

يف كتاب  يف صحيحهكافورا  أو شيئا  من كافور"، كذلك اثبت يف الصحيحني فقد رواه البخاري 
 يف صحيحه مسلم (، ورواه1253، رقم:1/332اجلنائز، ابب: غسل امليت ووضوئه ابملاء والسدر )

  .-ل-(، من حديث أم عطية939، رقم:1/416يف كتاب اجلنائز، ابب: يف غسل امليت )

      من حديث أم عطية ،(6864، رقم:4/7رواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: يف غسل املرأة ) (1)
 (. 5957، رقم:12/896فه األلباين يف السلسلة الضعيفة )ضعَّ  ،-ل-

 ( قوله: ))فيه(( سقط من نسخة )ج(. 2)
، وعن --معروفة ابمسها وكنيتها، روت عن النيب أم عطية َنسيبة بنت احلارث األنصارية،  :هي (3)

، وروى عنها حممد بن سريين وأخته حفصة وغريمها، وكانت من كبار نساء --عمر بن اخلطاب 
سبع عشرة  --فقالت: غزوت مع النيب ، --الصحابة، وكانت تغسل املوتى، وتغزو مع النيب 

 (، واإلصابة7542، رقم:7/356) غزوة، كنت أخلفهم يف رحاهلم. انظر ترمجتها: أسد الغابة
 (. 12171، رقم:8/437)

 رقم: ،1/332) ئز، ابب: ما يستحب أن يغسل وترا  يف كتاب اجلنا يف صحيحه رواه البخاري (4)
 (. 939، رقم:1/417يف كتاب اجلنائز، ابب: يف غسل امليت ) يف صحيحه ، ورواه مسلم(1254

 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))وقرهنا((. 5)
(، 1263، رقم:1/334يف كتاب اجلنائز، ابب: يُلقى شعر املرأة خلفها ) يف صحيحه رواه البخاري (6)

 (. 939، رقم:1/417يف كتاب اجلنائز، ابب: يف غسل امليت ) يف صحيحه ورواه مسلم

 (. 2/447(، وهناية احملتاج )2/260) انظر: أسىن املطالب (7)

 /ب من نسخة )ب(. 306( هناية ل8)
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ورأيت بعضهم صرَّح ، للخرب؛ ويلقى خلفاها، فقالوا يندب جعل شعرها ثَّلث ذوائب، املرأة
 .(2)وأبن الظَّاهر أن الرَّجل إذا كان له شعر طويل كذلك، على الغالب (1)أبهنم جروا

وما أومهته عبارة املصن ِّف من أن الزايدة لإلنقاء وترا  إَّنا تكون على الغسَّلت اليت ابملاء  
وهو ما ، بل إَّنا تكون بزايدة الغسَّلت اليت ابملاء والسدر كما قدمته، اخلالص غري مراد

عن  (6)وعبارة أصله]أبعد[، وعليه دل اخلرب (5)وصرح به غريمها، (4)كَّلم الشيخني  (3)أفهمه/
 .فهي أوىل (7)هذا اإليهام

 لئَّلَّ تبتل؛ مع املبالغة يف ذلك (نشَّفه) ُُثَّ ، اغسله لنيَّ مفاصله ليبقى لينه إذا فرغ من(و)
 .(8)وهبذا فارق ندب ترك التَّنشيف يف طهر احلي، أكفانه فيسرع فساده

ويزيد اللهم اجعلين وإايه من التوابني ، واألوىل أن يتشهَّد عند فراغه من غسله أو وضوئه 
 .(9)وأييت بدعاء األعضاء يف الوضوء، خلإ

 .(11)عن املزين أ[2/436](10)وأن يوضئه يف كل غسلة كما نقله السبكي 
من أن ذلك مباح  (2)تبعا  للرافعي (1)خَّلفا  ملا يف احلاوي، (12)كما صححه النووي(وَُكرِهَ ) 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))أبنه جرى((. 1)
 (. 5/140(، واجملموع )1/622( انظر: روضة الطالبني )2)

 /أ من نسخة )د(. 178( هناية ل3)
 (. 5/134وع )(، واجملم1/616(، وروضة الطالبني )2/401( انظر: العزيز )4)

 (. 2/1467( انظر: اإلسعاد )5)

 سقط من األصل.  (6)
ق األمين، ُُثَّ  ( وعبارة أصله قال: "ُُثَّ 7) در  َصبَّ املاء البارد بيسري كافور على الش ِّ األيسر بعد غسله ابلس ِّ

 (. 202وإزالته، وثلَّث، وإن مل يُ ْنقَّ فخمس أو سبع"، انظر: احلاوي الصغري )ص

(، وهناية احملتاج 2/261) (، وأسىن املطالب5/135(، واجملموع )1/616روضة الطالبني )( انظر: 8)
(2/447 .) 

 (. 2/262) ( انظر: أسىن املطالب9)

 (. 588صانظر: االبتهاج شرح املنهاج ) (10)

 ( يف نسخة )ج(: ))املتويل((. 11)
 (. 5/138( انظر: اجملموع )12)
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 نَّ ألَ ؛ وإن كان مما يزال للفطرة أو اعتاد إزالته حيَّا  ، مرِّ من مي ِّت غري حمُْ ( أخذ شعر وظفر)مباح 
ومن َُثَّ مل خينت ، ولألمر ابإلسراع به املنايف لذلك، أجزاء املي ِّت حمرتمة فَّل تنتهك بذلك

 .(3)األقلف
لكونه لبَّده بنحو صمغ ومل يصل املاء إىل أصوله إال هبا  ؛ولو دعت حاجة إىل إزالة شعره 
 .(4)وجبت
 (6)أو مات وبقي احللق، لهأبن دخل وقت حتل، (5)حبث بعضهم أنه لو حلَّ  احللق حملرمو  

ه يفوت عليه فضيلة كونه نَّ ألَ ؛ بل يف اجلواز، ة نظرويف السني، (7)ُسنَّ فعله، فمات قبل أن يفعله
 .(9)كإزالة دم الشَّهيد  (8)فهو، ما  رِّ أييت يوم القيامة حمُْ 

، شعره (11)فَّل يزال]حنو[، على حمرم مات قبل حتلُّله األوَّل (إحرامأثر )وجواب   (10)(وبقي) 
؛ خميطا   (13)جلس الرَّ يُلبوال ، (12)سرت رأس رجل وال وجه غريهواليُ ، وال مُيس طيبا  ، دهنوال يُ 

اغسلوه مباء »: يف حمرم وقصته انقته فمات --وملا صح من قوله ، (14)إبقاء ألثر اإلحرام

                                                                                               
: " وبقي أثر اإلحرام ال العِّدَّة، ويباح َحْلٌق وقَ ْلٌم وأخذ شارب غري"، احلاوي الصغري ( وعبارته1)

 (. 202)ص

 (. 1/299(، واحملرر )2/408( انظر: العزيز )2)

 (. 2/270) ( انظر: أسىن املطالب3)

 (. 227(، والغرر البهية )2/270) (، وأسىن املطالب2/1468( انظر: اإلسعاد )4)

 احللق حملرم((. ))له األصل:يف ( 5)
 ( قوله: ))أبن دخل وقت حتلله أو مات وبقي احللق(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  6)
 (. 2/1469( انظر: اإلسعاد )7)

 ( قوله: ))فهو(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 8)
 (. 2/454(، وهناية احملتاج )2/271) ( انظر: أسىن املطالب9)

 قى((. ( يف نسخة )ب(: ))ويب10)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. ( 11)
 ( يف نسخة )ب(: ))وال وجه امرأة((. 12)
 لبس الذكر((. ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وال يُ 13)
 (. 1/621(، وروضة الطالبني )2/407(، والعزيز )2/412(، والتهذيب )2/604( انظر: األم )14)
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فإنه يبعث يوم ، وال ختم ِّروا رأسه، بطيب ب[2/437] وال متسُّوه ، ثوبيهوكف ِّنوه يف ، وسدر
 .(1)«القيامة ملب ِّيا  

 خَّلفا  للبلقيين اإلُث، ويف حنو تطييبه وإلباسه وكذا إزالة شعره أو ظفره كما اقتضاه كَّلمهم 
وهلذا ؛ (5)الفهم/ألنه بصدد عود ؛ على حالق رأس احملرم النَّائم (4)وإَّنا وجبت، (3()2)ال الفدية

 .ويؤيد ذلك أن يف قطع عضو النَّائم الد ِّية دون املي ِّت، بتكليفه خبَّلف املي ِّت (6)]قيل[
؛ اجللوس عند العطَّار بقصد الرَّائحة (7)وإَّنا ُكرَِّه حملرم حي، وال أبس ابلتجمري عند غسله 

نعم إذا احتيج إلزالة شعره وجب كما صرَّح به ، (9)خبَّلفه هنا (8)]إليه[ النتفاء حاجته
 .(10)األذرعي

؛ بل جيوز تطييبها، فَّل جيب بقاؤه (11)[ةدَّ ماتت وهي حم]لوفاة على من ( ِعدَّة)أثر ( ال)
، وللتَّفجُّع على الزَّوج وقد زاال ابملوت، جالعليها إَّنا كان لَّلحرتاز عن الر حترمي الط ِّيب  نَّ ألَ 

ما كاان حلق هللا وهو ال يزول ابملوتخبَّلفه يف   .(12)ال ُمْحرِّمِّ فإهنَّ

                                 
(، ورواه مسلم يف  1267، رقم:1/335البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: كيف يكفن احملرم ) رواه (1)

  .-م -( من حديث ابن عباس1206، رقم:1/544كتاب احلج، ابب: ما يُفعل ابحملرم إذا مات )
 (، وأسىن املطالب2/1470(، واإلسعاد )5/161(، واجملموع )1/621( انظر: روضة الطالبني )2)

 (. 2/454هناية احملتاج )(، و 2/271)
 (. 2/271يف أسىن املطالب ) البلقيين ( انظر النقل عن3)
 ( قوله: ))وجبت(( تكرر يف األصل. 4)
 /أ من نسخة )ب(. 307( هناية ل5)
 سقط من األصل.  (6)
 ( قوله: ))حي(( سقط من نسخة )ج(. 7)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج( و)د(.  (8)
 (، وأسىن املطالب5/162(، واجملموع )1/621وروضة الطالبني )(، 2/408( انظر: العزيز )9)

 (. 2/454(، وهناية احملتاج )2/271)
  (.2/271( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )10)

 ويف نسخة )ب(: ))معتدَّة((. ، ( يف األصل: ))مات وهو حمدَّة((11)
 .(2/271(، وأسىن املطالب)5/162)(، واجملموع 2/408(، والعزيز )2/369( انظر: الوسيط )12)
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يف كفنه ما سقط من شعره بنتف أو غريه أو من ظفره ويدفن  (2)[]يصر أنه (1)ومرَّ  
 .(3)معه

 .(4)ة أرفق مما قبلهاويندب أن يتعهَّد مسح بطنه يف كل مرَّ  
ُقضُ )   (فيزال)، ولو من السَّبيلني أ[2/438] منه بعد غسله (جنس خرج)طهره  (وال يَ ن ْ

النَّظافة إبزالة  (5)وحصول/، لسقوط الفرض مبا جرى؛ ابملاء وجواب  من غري إعادة غسل أو غريه
 .(6)اخلارج
أبنه  (8)لكن أفىت البغوي، (7)وأفاد كَّلمه أنه جيب إزالته وإن خرج بعد التكفني أو الصَّلة 

 .ال جيب غسله إال إن خرج قبل التَّكفني
 .(9)النقطاع تكليفه؛ ال حُيدث أيضا  مبسٍ  وال جينب بوطء وأنه 
فيقدَّمون يف غسل ، لألمن من نقض طهر احلي؛ جالواعلم أن الرجال أوىل بغسل الر  

 .(10)الرَّجل على الزوجة
 .(13)(12)به أوالهم ابلصَّلة عليه كما سيذكره املصن ِّف َُثَّ  (11)[وأوالهم] 

                                 
 ال يزول ابملوت ومر(( سقط من نسخة )ج(.  ( قوله: ))خبَّلفه يف احملرم فإهنما كاان حلق هللا وهو1)
 يف األصل: ))يضر((، ويف نسخة )ج(: ))يصري((.  (2)
 (.491انظر: )ص( 3)

 (. 2/263) (، وأسىن املطالب2/402(، والعزيز )3/11( انظر: احلاوي الكبري )4)

 /ب من نسخة )ب(. 187( هناية ل5)
 (. 2/448(، وهناية احملتاج )2/263(، وأسىن املطالب)5/136(، واجملموع )2/402( انظر: العزيز )6)

 (. 2/448(، وهناية احملتاج )2/263) ( انظر: أسىن املطالب7)

 (. 118( انظر: فتاوى البغوي )ص8)

 .(5/136(، واجملموع )1/617البني )(، وروضة الط2/402( انظر: العزيز )9)

 .(5/114(، واجملموع )1/617(، وروضة الطالبني )2/403( انظر: العزيز )10)

 .( يف األصل: ))ولوالهم((11)
(، واجملموع 1/617(، وروضة الطالبني )3/15(، واحلاوي الكبري )2/591( انظر: األم )12)

(5/114 .) 
 (.504انظر: )ص( 13)
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 .(1)نعم األفقه هنا أوىل من األسن ِّ  
 .(2)وسيأيت أن املوىل والوايل ممن هلم حق َُثَّ فكذا هنا 
 .(5)كما علم مما مرَّ   (4)الزَّوجة ُُثَّ ، األجانب (3)]ُُثَّ[، ُُثَّ الرجال 
 .(6)ساء احملارمالن ُُثَّ ، وكَّلمهم يشمل األمة وهو حمتمل 
تقدمي  (بعد)النساء  :أي (وهن)فكنظريه يف قوله ، فإن استوت اثنتان منهن يف القرب 

، لألمن من نقض طهر احلي نظري ما مرَّ ؛ (7)جالمن الر  (أحق بغسلها)إىل املي ِّتة  (أقرهبن)
 .(9)ذكرا  َحُرَم تناكحها (8)من لو فرضت/: وهي، فيقدم منهن ذات احملرمية

كالعمَّة ؛  ُقد ِّمت ذات العصوبة لو كانت ذكرا   (10)استوى اثنتان فيها ب[2/439] فإن 
 .(11)على اخلالة

 .(12)فإن استواي ُقد َِّم مبا يُقدَّم به يف الصَّلة على املي ِّت
 .(13)ا فذاك وإال أقرع بينهمافإن استواي يف اجلميع ومل يتشاح 
 .(14)إن مل تكن ذات حمرمية ُقد ِّمت القرىب فالقرىب ُُثَّ  

                                 
 (. 2/452(، وهناية احملتاج )2/267) املطالب( انظر: أسىن 1)
 (. 2/452(، وهناية احملتاج )2/267) ( انظر: أسىن املطالب2)
 سقط من األصل ومن نسخة )د(.  (3)
 (. 2/267) (، وأسىن املطالب1/620( انظر: روضة الطالبني )4)
 (.499انظر: )ص( 5)

 (. 1/620( انظر: روضة الطالبني )6)
 ( قوله: ))من الرجال(( سقط من نسخة )ج(. 7)
 /ب من نسخة )د(. 178( هناية ل8)
 (.2/1472(، اإلسعاد )1/620(، وروضة الطالبني )2/406( انظر: العزيز )9)
 ( أي يف احملرمية. 10)
 .(5/116(، واجملموع )1/620(، وروضة الطالبني )2/406انظر: العزيز ) (11)

 (. 2/452(، وهناية احملتاج )2/267) ( انظر: أسىن املطالب12)

 (.  2/452(، وهناية احملتاج )2/267) ( انظر: أسىن املطالب13)

 .(2/267) (، وأسىن املطالب1/620(، وروضة الطالبني )2/406( انظر: العزيز )14)
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 .(3)الرضاع (2)حمارم/ ُُثَّ  ،(1)ذات الوالء كما يف اجملموع ُُثَّ  
 ،لكن مل يذكرا بينهما ترتيبا   (4)وقد حبثها األذرعي والبلقيين، حمارم املصاهرة على األوجه ُُثَّ  

وعليه تقدَّم بنت عمٍ  بعيدة هي حمرم من الرَّضاع على بنت عمٍ  أقرب منها بَّل : قال البلقيين
 .حمرمية
 .(5)األجنبيات ُُثَّ  
، (6)ال كراهة يف تغسيلها كاجلنب إذ؛ ر يف تقدمي واحدة كوهنا حائضا  أو نفساءوال يؤث 

أن املَّلئكة ال تدخل بيتا  فيه  »:وقد صح، فيه مع االغتناء بغريمها نظر: (7)لكن قال األذرعي
 .وحدث احليض أغلظ انتهى، (8)«جنب
فقة والسرت أرجح شأن األقربية مظنَّة زايدة ال (9)وجياب أبن املصلحة املقتضية للتَّقدمي من 

ومل  أ[2/440] إن ُسل َِّم أن غري اجلنب إذا كان معه يف بيت، املَّلئكةمن مصلحة دخول 
وفيه تعديل قضية قوهلم إن من ، ية التناله بركة مَّلئكة الرمحة والربكةحيصل منه تقصري الن

اللهم إين أبرأ إليك مما صنع هؤالء فَّل حترمين صحبة مَّلئكتك : صحبه جرس يف قافلته يقول

                                 
 (. 5/116( اجملموع )1)

 /ب من نسخة )ب(. 307( هناية ل2)
 (،2/267انظر: أسىن املطالب ) (3)

 (. 2/268نظر النقل عنهما يف أسىن املطالب )ا( 4)

 .(2/267انظر: أسىن املطالب ) (5)

 .(2/267) (، وأسىن املطالب5/143(، واجملموع )1/622( انظر: روضة الطالبني )6)

 (. 2/267( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)

ابب: يف اجلنب يؤخر الغسل (، ورواه أبو داود يف كتاب الطهارة، 632، رقم:2/65رواه أمحد ) (8)
، 49(، ورواه النسائي يف كتاب الطهارة، ابب: يف اجلنب إذا مل يتوضأ )ص227، رقم:43)ص
(، من حديث 611، رقم:1/278(، ورواه احلاكم )880، رقم:3/99(، ورواه البزار )261رقم:
يعجبين  ، واحلديث ضعيف ألجل جني احلضرمي، قال عنه ابن حبان: "يروي عن علي ال--علي

 ،هللاد(، وكذلك ابنه عب5820، رقم:5/480االحتجاج خبربه إذا انفرد"، انظر: الثقات البن حبان )
 (. 2/98قال عنه الزيلعي: "عبدهللا بن جني فيه مقال"، انظر: نصب الراية )

 ( قوله: ))من(( سقط من نسخة )ب(. 9)
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 .(3)وهو وجيه (2)نب واحلائض تناله الربكة والرمحةأن غري اجل، (1)وبركتهم
 (وإن نكح أختها)، (5)ألن منظوره ]أكثر[؛ (4)(زوج)ساء على رجال احملارم م النتقدَّ ( ثَّ )
    وصح أنه، (6)بدليل التَّوارث، ألن حقوق الن ِّكاح ال تنقطع ابملوت؛ أو أربعا  سواها، وحنوها

-- (8()7)«قبلي لغسلتك وكفنتكلو مت »  :-ل-قال لعائشة. 
له ]كما أييت[  لها كما ال تغس ِّ  .(11))10((9)ويستثىن الرَّجعية فَّل يغس ِّ
وإن مل ينتقض ، لئَّلَّ ينتقض وضوءه (12)على يديه يلفها (امَلسَّ خبرقة)الزَّوج نداب  ( ويتَّقي) 

، فيه للحاجة ألن الشَّرع أذن؛ وإن نقضنا طهر امللموس احلي، (15)(14)طهرها (13)وضوؤها بل
وليس هذا تكرارا  مع ما قدمه من لف الغاسل الشَّامل ألحد الزَّوجني ، وألن املي ِّت غري مكلَّف

                                 
 (.4/330ن الصَّلح، انظر: اجملموع )مل أجده حديثا  إَّنا نقله النووي عن ابن عبدالرب واب( 1)

 ( قوله: ))والرمحة(( سقط من نسخة )ج(. 2)
 (.2/97(، وإعانة الطالبني )4/330انظر: اجملموع )( 3)

 تستقيم العبارة لو قال :))ُُثَّ زوج((.( 4)

 ( يف األصل: ))أكرب(( وهو تصحيف. 5)
 (. 2/453(، وهناية احملتاج )2/263) (، وأسىن املطالب5/117( انظر: اجملموع )6)

 (. 2/1474(، واإلسعاد )5/116( انظر: اجملموع )7)

(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف غسل 25908، رقم:43/81رواه أمحد ) (8)
(، ورواه ابن حبان كتاب اجلنائز، ابب: 1465، رقم:2/215الرجل امرأته وغسل املرأة زوجها )

ل 6586، رقم:- (14/551-نيبمرض ال (، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: الرجل يغس ِّ
 (. 700، رقم:3/160(، صححه األلباين يف إرواء الغليل )6758، رقم:3/562امرأته إذا ماتت )

 ويف نسخة )ج(و)د(: ))ملا أييت((.  ،زايدة من نسخة )ب( (9)
 (. 504( انظر: )ص10)

 (. 3/238(، والغرر البهية )2/116) ( انظر: اجملموع11)

 يف نسخة )ب(و)ج(: ))يده((.  (12)
 (.(بل : ))كمايف األصل( 13)
 ( يف نسخة )ب(: ))طهر هلا((. 14)
 .(2/264) (، وأسىن املطالب5/117(، واجملموع )1/618( انظر: روضة الطالبني )15)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
503 

وهذا ابلنَّظر النتقاض الطُّهر ، اللَّمس ب[2/441]لنَّظر لكراهةألن ذاك اب؛ اخلرقة على يده
 .به

؛ (1)من نساء قرابتهبغسل زوجها  فإهنا بعد الرجال األجانب أحق، ( أي كالزَّوجةهي)ك  
-" لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول هللا :-ل-وصح عن عائشة، ملا مرَّ 
- "خبرقة ملا مرَّ  وتتقي املس، (2)إال نساؤه. 

ألنه حق ثبت ؛ غريه (وإن نكحت)بل تُقدَّم ، هتا بوضع عقب موتهعد وال أثر النقضاء 
له وإن كانت كتابية (4)الشَّارحوقول ، (3)هلا فَّل يسقط كاملرياث لشمول دليله مع أنه  ؛إهنا تغس ِّ

 .عليه (5)مكروه كما نص/
ينافيه ما أييت من اشرتاط ، (7)ميةم للذاملسل (6)[تغسيل ]وهو، والينبغي الكراهة يف عكسه 

 .(9)وسيأيت ما فيه، إن قلنا إن ذلك شرط لوجوب التقدمي، اإلسَّلم أو الكفر (8)]االحتاد يف[
له (ال الرَّجعيَّة)  يف النَّفقة  وإن كانت كالزَّوجة، حلرمة املس ِّ والنَّظر عليها؛ فليس هلا أن تغس ِّ
 .(10)وحنوها

                                 
 (. 2/264) (، وأسىن املطالب2/1474(، واإلسعاد )5/114( انظر: اجملموع )1)

(، رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف سرت امليت عند 26306، رقم:43/331رواه أمحد ) (2)
(، 4398، رقم:3/61(، ورواه احلاكم يف كتاب املغازي والسرااي )3141، رقم:566غسله )ص

، 3/551ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستحب من غسل امليت يف قميص )
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف غسل الرجل امرأته واملرأة زوجها 6717رقم:

 (. 702، رقم:3/162نه األلباين يف إرواء الغليل )(، واحلديث حسَّ 1464، رقم:2/215)

 (. 3/238(، والغرر البهية )2/264(، وأسىن املطالب)5/114(، واجملموع )2/404( انظر: العزيز )3)

 ب(. 197ل/1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )4)

 /أ من نسخة )ب(. 308( هناية ل5)
 .( يف األصل: ))يغتسل((6)
 (. 1/617( انظر: روضة الطالبني )7)

 سقط من األصل.  (8)
 (. 505( انظر: )ص9)
 (.2/264) (، وأسىن املطالب5/116(، واجملموع )1/618( انظر: روضة الطالبني )10)
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 .(1)ومثلها ابألوىل البائن بطَّلق أو فسخ 
لفَّل ، املعتدَّة عن وطء الشُّبهة (3)الزَّوجة/ (2)وأحلق هبا األذرعي  ، زوجها وال عكسه تغس ِّ

ل أمته يف جواز النَّظر ملا عدا  أ[2/442]وإن استواي (4)وفارقت املكاتبة، املعتدَّة كما ال يغس ِّ
 (6)الزركشي فاندفع رد، خبَّلفه يف املكاتبة، أبن احلقَّ فيها تعلَّق أبجنيب، ةكبالسُّرَّة والر ( 5)]ما بني[

 .له بقياسها عليها
، (7)عليها (كما يف الصالة)ويرتَّبوا ، (ذو َُمَْرم  )األحق بعد الزَّوج من رجال قرابتها  (ثَّ ) 

 .(8)وسيأيت بيانه
 .(9)هنا نظري ما مرَّ  نعم األفقه أوىل من األسن ِّ  

 
 .(10)وإن كان له حق يف الصَّلة، أما غري احملرم كابن العم فَّل حق له يف ذلك

أوىل فاملسلم األجنيب ، وما أييت االحتاد يف اإلسَّلم أو الكفر وشرط التَّقدمي فيما مرَّ  
كما ،  البعيد أوىل ابلكافر من املسلم القريب (11)وعكسه فالكافر، ابملسلم من القريب الكافر

 .(1)وأقارب الكافر الكفار أوىل بتجهيزه، (12)صرَّح به القمويل

                                 
 املصادر السابقة. ( انظر: 1)
 (. 2/264( انظر: النقل عنه يف أسىن املطالب )2)
 /أ من نسخة )ج(. 188( هناية ل3)
ل 4) ل زوجها وال عكسه كما ال يغس ِّ ( قوله: ))وأحلق هبا األذرعي الزَّوجة املعتدَّة عن وطء الشُّبهة فَّل تغس ِّ

 بة أبن(. كقوله: )ملا عدا ما بني السُّرَّة والر  َر يف نسخة )ب( بعدأمته املعتدَّة وفارقت املكاتبة(( أُخِّ  
 سقط من األصل.  (5)
 (. 2/450(، وهناية احملتاج )2/264( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6)
 (.2/1475(، واإلسعاد )2/406( انظر: العزيز )7)
 (. 561( انظر: )ص8)
  (.500)ص انظر:( 9)

 (. 2/453(، وهناية احملتاج )2/268) املطالب(، وأسىن 5/116( انظر: اجملموع )10)

 ( يف نسخة )ج(: ))والكافر((. 11)
 (. 120( انظر: تكملة املطلب العايل، بتحقيق الطالب: عبدالعزيز العنزي )ص12)
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، (3)وإن توقف فيه شيخنا، وهو قريب، الرَّقيق فسي ِّده املسلم أوىل به (2)واستثىن األذرعي 
ولو  (5)فغري القاتل ولو أجنبيا أوىل]منه[، (4)لإلرث كما صرح به الشيخانوعدم القتل املانع 

بل هو أوىل من القاتل : قال، (6)وأال يكون بينهما عداوة كما حبثه الزركشي، قريبا  أو أقرب
 .حبق

با والفسق كما حبثه األذرعي  أبنه  (8)من جزم الصيمري ب[2/443]أخذا   (7)وعدم الص ِّ
ألجل اخللوة خبَّلف ؛ ألهنما ال يوثق هبما غالبا  هنا؛ بل أوىل: قال، الحق هلما يف الصَّلة

 .الصَّلة
وأخذ أيضا  من إحلاقهم ما هنا ابإلرث أنه الحق ، وكالصَّيب فيما قاله اجملنون بل أوىل 
لنقصه  ؛يف غريهاواململوك ليس بويل يف الصَّلة على املي ِّت وال  (9)وأيَّده بقول ابن كج، للعبد
 .ابلر ِّق
وأنه لو مل يوجد إال كافر مثَّل  غسَّله وال ، ويؤخذ مما تقرر من أن هذه شروط للتَّقدمي 
 .ييمم

ساء الن (10)فليس للر ِّجال التَّفويض إىل/، ولألقرب إيثار األبعد إن كان من اجلنس 
ومعناه أن ذلك خَّلف ، عن اجلويين وغريه (12)ونقله الرافعي، (11)كما يف الروضة،  وعكسه

                                                                                               
 (. 2/453(، وهناية احملتاج )2/269) (، وأسىن املطالب5/117( انظر: اجملموع )1)

 (. 2/270( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)

 (. 2/270( انظر: أسىن املطالب )3)

 (. 5/117(، واجملموع )1/620(، وروضة الطالبني )2/407( انظر: العزيز )4)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (5)
 (. 2/453(، وهناية احملتاج )2/269( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6)

 (. 2/269لنقل عنه يف أسىن املطالب )( انظر ا7)

 (. 2/269نظر النقل عنه يف أسىن املطالب )ا (8)

 (. 2/269نظر النقل عنه يف أسىن املطالب )ا (9)

 /ب من نسخة )ب(. 308( هناية ل10)
 (. 1/621( روضة الطالبني )11)

 (. 2/407( انظر: العزيز )12)
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ويؤيد ذلك ، فنيهة إطَّلق اجلائز على مستوي الطر وهو قد يوصف بعدم اجلواز من ج، األوىل
تيب السَّابق مستحب ال واجب  ، (1)فللر ِّجال احملارم غسل املرأة ولو مع وجود أجنبية، أن الرتَّ

: وأيدَّه أبمور منها، بل الذي أكاد أجزم به أن األكثرين عليه: قال (2)كما نقله األذرعي
ل زوجته وإن نكح أختها  أ[2/444] ذميةوأنه يكره تغسيل ال، إطَّلقهم أن للزَّوج أن يغس ِّ

مع أنه   (4)-م-أاب بكر (3)زوجها بتغسيل أمساءعلى تغسيل الزَّوجة  واستدالهلم، زوجها املسلم]
ُث قال وال ، مع وجود النساء (5)-م-كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي زوجته فاطمة 

وذكر ، واألم ابنها مع وجود أجنبىي، األب بغسل ابنته مع وجود أجنبية (6)يف بعد تعصيه شك
لتفويضه ؛ غايته أن املفو ِّض ارتكب خَّلف األوىل، فاملعتمد حينئذ هنا اجلواز، حنوه (7)البلقيين

 .(8)حق املي ِّت عليه بنقله إىل غري جنسه

                                 
 (. 2/269( انظر: أسىن املطالب )1)

 (. 2/269( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)

أمساء بنت عميس بن معد بن احلارث بن تيم اخلثعمية، من خثعم، وأمها هند بنت عوف، من  هي: (3)
، فلما بعد ذلك هاجرت إىل املدينة املهاجرات إىل أرض احلبشة مع زوجها جعفر بن أيب طالب ُُثَّ 

مات عنها  كر الصديق، فولدت له حممد بن أيب بكر، ُُثَّ جعفر بن أيب طالب تزوجها أبو ب لَ تِّ قُ 
فتزوجها علي بن أيب طالب، روى عنها ابنها عبداَّللَّ بن جعفر، وحفيدها القاسم بن حممد بن أيب 

 (. 10809، رقم:8/14(، واإلصابة )3230، رقم:4/1784بكر. انظر ترمجتها: االستيعاب )

 ،-ل-(، عن عائشة6764،رقم:3/563املرأة زوجها) سلغ ابب ( رواه البيهقي يف كتاب اجلنائز،4)
 (. 696، رقم:3/158) إرواء الغليل(، واأللباين يف 5/114النووي يف اجملموع )فه ضعَّ فه ، و ضعَّ و 

ل امرأته إذا 4769، رقم:3/179ورواه احلاكم ) (5) (، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنازة، ابب: الرجل يغس ِّ
قالت: "غسلت أان وعلي فاطمة   ،-ل-(، عن أمساء بنت عميس6760رقم:، 3/562ماتت )

، 3/1268احلبري ) يف التلخيص ابن حجر ن إسناده احلافظ، حسَّ "--بنت رسول هللا
  (.701، رقم: 3/162(، واأللباين يف إرواء الغليل )2673رقم:

 ( يف نسخة )ب(: ))يف بعد معصية((. 6)
 (. 2/266( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)
 (. 2/269) ( انظر: أسىن املطالب8)
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 نَّ وذلك ألَ  ؛ألنه فرض كفاية؛ ال جيوز التَّوكيل يف غسل املي ِّت (1)وال ينافيه قول الروايين
خالفاه  (3)كالقمويل  (2)على أن األذرعي، ل خبَّلف ما هناالقصد من التَّوكيل العمل عن املوك ِّ 

 .جلواز االستئجار عليه؛ فرجحا اجلواز
غري ذي احملرم : أي (غري)، وجواب   (ََيََّمَها)إذا ماتت إمرأة وليس َُثَّ إال رجل أجنيب  (ثَّ ) 

كما لو مات رجل وليس َُثَّ إال أجنبية فإهنا تيممه :  أي(كالعكس)، (4)بنحو خرقة كما مرَّ 
 .(5)إحلاقا  لفقد الغاسل بفقد املاء؛ بنحو خرقة

التيمم ال يصح  نَّ وألَ ، ألن إزالتها ال بدل هلا خبَّلف الغسل؛ نعم األوجه أنه يزيل النَّجاسة 
 .(6)إزالتهاإال بعد 

 .(7)ألن له النَّظر إليه دوهنا وصلَّت عليه ؛كر كافر ومسلمة غسَّلهولو حضر املي ِّت الذَّ 
ن مملوكات له فأشبهن ألهن؛ (وأُمَّ ولد)ومدبَّرة  (مكاتبة)له ولو كانت ( َوَغسََّل َسيِ د  َأَمة  )

 ال(و) (بال زوج)والكتابة ترتفع ابملوت هذا إن كن ، مللكه الرَّقبة مع البضع؛ الزَّوجة بل أوىل
 .(8)(ِعدَّة  )

 .(11)وال تبعيض (10)شركة/ولو مل يكن فيهن  (9)سترباءومنها اال 
لهن   ؛(1)أما إذا كن متزوجات أو معتدات أو مشرتكات أومبعضات فَّل جيوز له أن يغس ِّ

                                 
 (. 2/269( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)
 (. 2/269( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)
 (. 121( انظر: تكملة املطلب العايل، بتحقيق الطالب: عبدالعزيز العنزي )ص3)
 (.502انظر: )ص( 4)

 .(5/119(، واجملموع )1/619(، وروضة الطالبني )2/366( انظر: الوسيط )5)
 (. 2/451(، وهناية احملتاج )2/266) ( انظر: أسىن املطالب6)
  (.2/266) (، وأسىن املطالب5/121(، واجملموع )1/623( انظر: وروضة الطالبني )7)

 (. 2/449(، وهناية احملتاج )5/117(، واجملموع )2/404(، والعزيز )2/415) ( انظر: التهذيب8)

م، وهو َأن َيْشرتي الرَّجل َجارِّيَة َفََّل َيَطُؤَها َحىتَّ حتِّيض عنده َحيضة  ُُثَّ  (9)  االسترباء: طلب بَ رَاَءة الرَّحِّ
 (.228)ص(، والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي 15/195َتْطُهر، انظر: هتذيب اللغة )

 /ب من نسخة )ج(. 188( هناية ل10)
 (. 2/117( أي أن املستربأة كاملعتدة يف حترمي غسل السي ِّد هلا، انظر: اجملموع )11)
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عليه لنحو توثُّن أو متجُّس   (4)أمة حترم/ أنَّ كل (3)وأخذ منه البارزي، (2)حلرمة بضعهن عليه
فارقا أبن حنو املعتدَّة ال جيوز له النَّظر إليها ، له ذلك (5)وهو أوجه من قول األسنوي، كذلك

لتصرحيهم يف الن ِّكاح جبواز نظر ما عدا ما ؛ خبَّلف حنو الوثنية وليس كما قال، (6)وال اخللوة هبا
أبن احلق يف حنو  (7)وفرَّق شيخنا، وهو يقتضي جواز اخللوة هبا، بني ركبة حنو املعتدة وسُّرَّهتا

ويرد أبن املبعَّضة مل يتعلَّق احلق فيها أبجنيب مع أنه ، خبَّلف حنو اجملوسية (8)املعتدَّة ُعل ِّق أبجنيب/
لها لصغرها أو كون ؛ يبيتعلَّق احلق فيها أبجن أ[2/446](9)[وأيضا  املستربأة قد ال، ال يغس ِّ

ل املستربأة حلل ِّ غري وطئها (10)وقد يؤخذ من هذا اجتاه تصويب األسنوي، أنثىابيعها  ، أنه يغس ِّ
  .إن كانت مسبيَّة فغسلها أوىل

رده تصريح  ن ي ك ل، ة ي ر مسب ي ت غ ان وة هبا إن ك ل ا واخل ه وة ومسَّ  ه َّل ش رها ب ظ وجبواز ن
ي كاملعتدَّة جبامع حترميه فه، البضع بل لتحرمي، (12)أبن حترمي غسلها ليس لذلك (11)اجملموع

 .ق احلق أبجنيب غالبا  وتعل
ل األمة: أي (وال عكس)  النتقال ؛ أبنواعها املذكورة السيد إذا مات (13)ال جيوز أن تغس ِّ

                                                                                               
 ( يف نسخة )ب(: ))أن يغسلن((. 1)
 (.5/117(، واجملموع )1/618(، وروضة الطالبني )2/404(، والعزيز )2/415( انظر: التهذيب )2)
 (. 2/449(، وهناية احملتاج )2/265( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)
 /أ من نسخة )ب(. 309( هناية ل4)
 (. 396( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص5)
 ( قوله: ))هبا(( سقط من نسخة )ج(. 6)
 (. 2/265( انظر: أسىن املطالب )7)
 /ب من نسخة )د(. 179ل ( هناية8)
 املستربأة قد ال(( سقط لوح من األصل.  -إىل قوله-( من قوله: ))زوجها املسلم 9)
  (.3/462(، واملهمات )396( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق بندر حمَّلوي )ص10)

 (. 5/117( اجملموع )11)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))كذلك((. 12)
  يف نسخة )ب(: ))األمة السيدة((. (13)
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 .(3)الن ِّكاح ببقاء حقوقه كما مرَّ  (2)ويفارق، (1)ملكه عنها إبرث أو عتق
يبلغ حد الشهوة كما أومأ إليه تعبريه مل (غسل طفل) ساءمن الرجال والن (ولكل) 

 .(5)رظجلواز املس والن؛ أو طفلة كذلك، ابلصغري (4)خبَّلف تعبري أصله، ابلطفل
، إال أجنيب يتةكما لو مل حيضر امل، (بال ُمرم)مشكل يشتهي حيث كان  (َوَُيِ َم خنثى) 

 (7)وأصلها (6)الروضةهذا ما أشعر به كَّلم ، فإن وجدوا غسَّله احملارم من كل من الفريقني
بل ، (10)وصححه يف اجملموع (9)بل املعتمد ما يف أصله، به املصن ِّف وليس كذلك (8)]فاغرتَّ[

، اتفاق األصحاب من أن لكل من الفريقني تغسيله للحاجة ب[2/447] ونقله عن
 ."وحيتاط الغاسل يف غض ِّ البصر واملس ِّ  (11)ل فوق ثوبغسَّ ويُ ": قال، واستصحااب  حلكم الصغر

، إذ ال حاجة إليه خبَّلف هذا؛ فارق أحدهم فيه ابألحوط يف النَّظر "للحاجة :"وبقوله 
ألنه هنا حيتمل يف جنس الذُّكورة أو ؛ ومبا بعده فارق ما لو مل حتضر املي ِّتة إال أجنيب أو عكسه

 .(12)األنوثة خبَّلفه َُثَّ 
 .(1)/(13)أيضا  إن أدَّى الغسل إىل هتريه ال إلسراع فساده بعد الدَّفنم ويعدل إىل التيم 

                                 
 (. 2/265) (، وأسىن املطالب5/117(، واجملموع )1/619( انظر: روضة الطالبني )1)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))ومفارق((. 2)
 (.502( انظر: )ص3)
 (. 202( انظر: احلاوي الصغري )ص4)
 (.5/122(، واجملموع )1/619(، وروضة الطالبني )2/406( انظر: العزيز )5)
 (. 1/619( روضة الطالبني )6)
 (. 2/406( انظر: العزيز )7)
 ( يف األصل: ))فاعترب(( وهو تصحيف. 8)
 (. 202كالصغري"، انظر: احلاوي الصغري )ص  -أي يف تغسيله- ( وعبارته: " واخلنثى الرجل واملرأة9)
 (. 5/121( اجملموع )10)
 يف نسخة )ب(: ))ثَّلث((.  (11)
 (. 2/267) ، وأسىن املطالب(5/121( انظر: اجملموع )12)

 (، وأسىن املطالب5/137(، واجملموع )1/622(، وروضة الطالبني )2/409انظر: العزيز ) (13)
 (. 3/20(، وهناية احملتاج )2/272)
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ال جيوز تفويضه : (3)نعم قال األذرعي، (2)وكذا معينه، ويندب أن يكون الغاسل أمينا   
كما ال جيوز نصبه ألذان ،  وإن صح غسله، وليس من أهلها، ألنه أمانة ووالية؛ لفاسق ولو قريبا  

بدليل ما نظرا ، وهو ظاهر إن كان النَّاصب له اإلمام أو انئبه، انتهىأو إمامة وإن صحا منه 
، ألن اإلمام جيب عليه التَّصرف للنَّاس ابملصلحة؛ به أما إذا نصبه آحاد الناس فَّل حيرم عليه

 .ومثله انئبه خبَّلف غريمها
  ألنه إخبار عن فعل نفسه ؛ أن قول الفاسق غسَّلته مقبول (4)أوائل الكتاب وُعلَِّم مما مرَّ  

ل أو سقط فرض غسله أ[2/448]  .(5)خبَّلف قوله ُغس ِّ
 .(6)ويندب أال يستعني إال مبن البد له منه 

فيذكر ، إال ملصلحة، (8)من عَّلمة خري ويسر وجواب  خَّلف ذلك رآهما  (7)وأن يذكر منه
ويكتم خريا  ، لَّلنزجار عنها؛ على حنو ظامل أو مبتدع مظهر البدعة أو عند من يعلمها هآر شرا  

 بل ال يبعد إجياب الكتم عند ظن االغرتار: (10)(9)قال األذرعي، عليه لئَّلَّ يقتدي النَّاس به هآر 
 .(1)وهو متجه، بذلك (12)والوقوع ]فيها[ (11)]هبا[

                                                                                               
 /ب من نسخة )ب(. 309( هناية ل1)
(، وهناية 2/273) (، وأسىن املطالب5/120(، واجملموع )2/239(، واملهذب )2/591( انظر: األم )2)

 (. 3/20احملتاج )

 (. 2/273( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

 (. ب102/ل1( انظر: )4)

 (. 2/273) ( انظر: أسىن املطالب5)

 (. 2/273) (، وأسىن املطالب5/125(، واجملموع )2/239( انظر: املهذب )6)

 ( قوله: ))منه(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 7)
 (، وأسىن املطالب5/143(، واجملموع )1/622(، وروضة الطالبني )1/241املهذب )( انظر: 8)

 (. 3/21(، وهناية احملتاج )2/272)

 عليه لئَّلَّ يقتدي الناس به قال األذرعي(( سقط من نسخة )ب(.  آهر  ( قوله: ))ويكتم خريا  9)
 (. 3/21(، وهناية احملتاج )2/272( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )10)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (11)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (12)
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له إحداهن إن مات، وجيب إقراع بني زوجات ليغسَّل إحداهن إن منت معا     .(2)أو لتغس ِّ
، (3)احرتاما  ]له[ ؛فَّل جيوز تقدمي تكفينه على غسله، (ُكفِ نَ )بعد غسله أو تيممه  (ثَّ ) 

فيجوز تكفني املرأة ومثلها الصَّيب كما أفىت ، لبسه له يف حياته( مبباح)من املوتى  (كل)ويكفن 
 (8)(7)باسيف مبحث الل نون كما علم مما مرَّ واجمل، (6)األذرعي (5)وإن خالف فيهما، (4)به النووي

 .(9)يف احلرير واملزعفر واملعصفر خبَّلف اخلنثى والبالغ
البسه  (11)وجوب نزعه عن الشَّهيد إذا قُتَِّل وهو/ (10)واألوجه من تناقض وقع لألذرعي 

جه ما واملت، إىل مزيد الثَّواب ال تبيح احلرير وحنوه ب[2/449] ألن احلاجة؛ وإن تلطخ بدمه
من أنه ال يكتفى ابلط ِّني هنا عند وجود غريه ولو  (13)األسنويوحبثه ، (12)صرَّح به اجلرجاين

 .ملا فيه من اإلزراء ابملي ِّت؛ اكتفى به يف احلياة (14)]وإن[حشيشا  
س مبا ال يعفى عنه عند  (16)وغريه (15)ومن َُثَّ حبث األذرعي  أنه ال جيوز تكفينه يف متنج ِّ

                                                                                               
 (. 3/21(، وهناية احملتاج )2/272( انظر: أسىن املطالب )1)
 .(2/273(، وأسىن املطالب )5/114(، واجملموع )1/622( انظر: روضة الطالبني )2)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (3)
 (. 76)ص ( انظر: فتاوى النووي4)
 ( يف نسخة )ج(: ))فيه((. 5)
 (. 2/274( انظرا لنقل عنه يف أسىن املطالب )6)
 ( يف نسخة )د(: ))للناس((. 7)
 (.328( انظر: )ص8)
 (. 2/455(، وهناية احملتاج )2/274( انظر: أسىن املطالب )9)
 (. 2/274( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )10)
 /أ من نسخة )ج(. 189ل ( هناية11)
 (. 2/274( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )12)

 (. 408( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص13)

 .( يف األصل: ))ولو((14)
 (. 2/456(، وهناية احملتاج )2/1480( انظر النقل عنه يف اإلسعاد )15)

 (. 2/274(، وأسىن املطالب )2/1480( انظر: اإلسعاد )16)
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 .خارج الصَّلة وإن جاز لبسه يف احلياة، وجود طاهر غري حرير وحنوه
س كما صرَّح به مجع (1)أما إذا كان الطَّاهر حنو حرير فيقدَّم/  نظري ما مرَّ يف  (2)عليه املتنج ِّ

 .(3)شروط الصَّلة
 .(5)ُُثَّ التَّطيني كما حبثه األسنوي، الثَّوب وجب احلشيش (4)ولو تعذَّر/ 
 .(7)املرأة ال يف الرجل وال يف، يصف البشرة مع وجود غريه (6)وال جيوز ما 
؛ (ثوب)الكفن الواجب حلق املي ِّت ابلن ِّسبة للغرماء كما يعلم مما أييت : أي( وأقلُّه) 

بدن : أي، (يَ ُعمُّهُ )ألن املقصود االحرتام ابلسَّرت ؛ فَّل يكفي ما يصف البشرة، حلصول السَّرت به
أما ابلنسبة حلق هللا ، التَّغريُّ تكرميا  له وسرتا  ملا يعرض من ؛ املي ِّت إال رأس احملرم ووجه احملرمة

 (8)ل هو حممل ما صحَّحه النووي يف مناسكهواألو ، تعاىل فالواجب سرت العورة فقط
هو حممل ما صححه يف  (9)والثاين، كجمهور العراقيني من أن الواجب سرت الكل  أ[2/450]

والنَّص الذي أشار إليه ، وعزاه للنص واجلمهور من أن الواجب سرت العورة كاحلي (10)بقيَّة كتبه
ص اآلخر أقل ما فقول النَّ ، عورته فقد أسقط الفرض لكن أخل حبقه (11)إذا غطي]من املي ِّت[

بة حممول على أن وجوب كبني السُّرَّة والر  (1)إن مل يوجد غريه ما يواري ما (12)جيزئ من الكفن

                                 
 /أ من نسخة )د(. 180( هناية ل1)
(، وتكملة 116( منهم البغوي والقمويل والشيخ زكراي األنصاري وغريهم، انظر: فتاوى البغوي )ص2)

 (. 2/274وأسىن املطالب )، (138املطلب العايل، بتحقيق الطالب: عبدالعزيز العنزي )ص

 ب(. 100/ل1ر: )انظ( 3)

 /أ من نسخة )ب(. 310( هناية ل4)
 (. 408( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص5)

 يف نسخة )ب(و)ج(: ))مبا((.  (6)
 (. 2/456( انظر: هناية احملتاج )7)

 (. 90اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة )ص (8)

 ( قوله: ))والثاين((تكرر يف نسخة ))ب((. 9)
 (. 5/148(، واجملموع )1/623( انظر: روضة الطالبني )10)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج( و)د(.  (11)
 (( الكفن أنمن : ))يف األصل ( 12)
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ويفيده قول النَّص األوَّل ، قدَّمتهلكونه حقا  للمي ِّت كما ؛ ما زاد على ساتر العورة عند وجوده
بنمرة كان إذا غطَّى هبا  -- كفَّنه النيب  (2)وخرب الصحيحني أن مصعب بن عمري، أخل حبقه

، (3)ذخرفأمرهم أن جيعلوا على رجليه اإل، وإذا غطَّى هبا رجليه بدأ رأسه، رأسه بدت رجَّله
التَّكفني به ال يكفي إال عند تعذُّر التَّكفني ألن ؛ وهو ساتر ال حجة فيه لوجوب التَّعميم مطلقا  

واحتمال أنه مل يكن له غري النَّمرة  (4)ومن َُثَّ قال يف اجملموع، واألصل عدم ذلك، بثوب كما مرَّ 
من  م ذلك لوجب تتميمه من بيت املال ُُثَّ ل ِّ وأبنه لو سُ  ،أبنه يبعد ممن خرج للقتال، مدفوع

حد ألنه ورد يف أكثر طرق احلديث أنه قُتَِّل يوم أُ ؛ أوىلب[2/451]واألخري، املسلمني انتهى
ال ابلر ِّق واحلر ِّية كما ، وعلى الثَّاين خيتلف قدر الواجب ابلذكورة واألنوثة، فلم خيلف إال َّنرة

، (6)لزوال الر ِّق ابملوت كما صرَّح به الرافعي يف األميان؛ (5)اقتضاه كَّلمهم ورجَّحه يف الكفاية
 .اتفاق األصحاب على أنه ال يزول به موؤل أو ضعيف (1)(7)وعليونقل الشيخ أب

                                                                                               
 ( قوله: ))ما(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 1)
( هو: مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف القرشي، أحد السابقني إىل اإلسَّلم، أسلم قدميا ، 2)

علموا إبسَّلمه، فحبسوه إىل أن هرب مع من هاجر إىل  خوفا  من أمه وقومه، ُُثَّ  ؛مهوكتم إسَّل
املدينة، وشهد بدرا ، وأحدا ، وكان من  مَ رجع إىل مكة فهاجر إىل املدينة، وكان أول من َقدِّ  احلبشة، ُُثَّ 

صابة (، واإل2553، رقم:4/1473أنعم أهل مكة، قُتَِّل يوم ُأحد. انظر ترمجته: االستيعاب )
 (. 8020، رقم:6/98)

يف كتاب اجلنائز، ابب: إذا مل جيد كفنا  إال ما يواري رأسه أو قدميه غطى  يف صحيحهرواه البخاري  (3)
يف كتاب اجلنائز، ابب: يف كفن امليت  يف صحيحه (، ورواه مسلم1276، رقم:1/336رأسه )

 . --(. من حديث خباب بن األرت 940، رقم:1/417)
  (.5/148اجملموع )( 4)

 (. 5/49( كفاية النبيه )5)
 (. 12/278( انظر: العزيز )6)
( هو: احلسني بن شعيب بن حممد السنجي، وهذا هو اإلمام اجلليل الشيخ أبو علي السنجي فقيه 7)

العصر وعامل خراسان وأول من مجع بني طريقيت العراق وخراسان وهو والقاضي احلسني، تفقه على 
امد ببغداد وعلى شيخ اخلراسانيني أيب بكر القفال مبرو، وصنَّف شرح املختصر، وشرح الشيخ أيب ح

تلخيص ابن القاص، وشرح فروع ابن احلداد، تويف يف سنة ثَّلثني وأربعمائة. انظر ترمجته: هتذيب 
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يد وجواز تغسيل الس، نياخلنثى ما يسرت غري الوجه والكف فيجب يف املرأة ولو أمة ومثلها 
ة ل الزَّوج زوجته وإن زالت الزوجيآاثره كما يغس ِّ  (2)بل ألن ذلك من/؛ هلا ليس لبقاء ملكه

 .(3)ابملوت
بل خلشية الفتنة  ؛سرت الوجه والكفني من املرأة يف احلياة ليس لكوهنا عورة ووجوب 

 .(5)هنا (4)]املنتفية[
االقتصار يف كسوة العبد على ساتر العورة  ال ينايف قوهلم ال حيلومبا تقرر يعلم أن ما هنا  

لكون سرت الزَّائد على  ليس، ذلك فيه نَّ ألَ  ؛ملا فيه من حتقريه وإذالله ؛بردوإن مل يتأذَّ حبرٍ  وال 
إذ حاصله ، فهو كما هنا بَّل فرق، حىتَّ إذا أسقطه جاز، العورة واجبا  حلق هللا بل حلق العبد

عن أ[ 2/452]عورته ومل يوص برتك الزَّائد سقط احلرج  (7)إذا خلَّف ماال  وُسرتَِّت (6)أنه]هنا[
 .(10)ذلك (9)ذا انتفىالزَّائد على الورثة خبَّلف ما إ (8)وبقي حرج ترك، األمَّة

ه حق له مبثابة نَّ ألَ ؛ منع زائد على األقل أبن يوصي بساتر عورته فقط )له(من َُثَّ جاز (و) 
 .(11)ه حق هلل تعاىلنَّ ألَ ؛ فله منعه ال برتك التَّكفني من أصله، ما جُيَم ِّل احلي

وجيب تكفينه ، لو أوصى بساتر العورة مل يصح (1)عن مجع من أنه/ (12)وما يف اجملموع 

                                                                                               
 .(390، رقم:4/344) (، وطبقات الشافعية الكربى834، رقم:2/261) األمساء واللغات

 (409، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )صاجعنه يف كايف احملت( انظر النقل 1)
 /ب من نسخة )ب(. 310( هناية ل2)
 (. 2/277) ( انظر: أسىن املطالب3)
 ( يف األصل: ))املتيقنة(( وهو تصحيف. 4)
 (. 3/243( انظر: الغرر البهية )5)
 زايدة من نسخة )ج(.  (6)
 ( يف نسخة )ج(: ))وسرت((. 7)
 (. ب(: ))ذلك(( يف نسخة )8)
 ( يف نسخة )ب(: ))بقي((. 9)
 (. 3/244(، والغرر البهية )2/278) ( انظر: أسىن املطالب10)
 (. 2/279) (، وأسىن املطالب2/1482( انظر: اإلسعاد )11)
 (. 5/151( اجملموع )12)
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 .(2)بساتر كل بدنه مفرع على إجياب سرت كل البدن حلق هللا تعاىل
، حلصول سرته ؛وإن رضي به الورثة، على األقل (منع زائد)كة دينه مستغرق للرت  (ولغرمي) 

الحتياجه ؛ لهجتمخبَّلف احلي املفلس يرتك له ثياب ، لءة ذمَّته أحوج منه إىل التجموهو إىل برا
 .(3)إليه

أجيب الورثة اتفاقا  كما يف ، كفَّن بساتر كل البدن والغرماء بساتر العورةولو قال الورثة يُ  
ال لكون ذلك ، ال يسلم من نزاع (6)قال ابن الرفعة (5)]إن[و، (4)اجملموع عن املاوردي وغريه

فهو ، ومل يسقطه (9)به على الغرماء (8)بل لكونه حقا  للمي ِّت يتقدَّم؛ (7)]يف التَّكفني[ واجبا  
 .أبن للغرماء منع ما يصرف يف املستحب (11)لتأكد أمره وإال فقد جزم املاوردي؛ (10)مستثىن/

أي وال نظر لبقاء ذمته ، ثَّلثة جاز اتفاقا   ب[2/453]ولو اتفق الورثة والغرماء على  
 .(12)تهفك ذمرضاهم قد يقتضي  نَّ ألَ ؛ ينمرهتنة ابلدَّ 

وفارق ، تقدميا  حلق املالك؛ (من ثالث لفائف)فليس له املنع بقيد زاده بقوله ( ال لوارث) 
 .(13)الغرمي أبن منفعة صرف املال له يعود إىل املي ِّت خبَّلف الوارث

                                                                                               
 /ب من نسخة )ج(. 189( هناية ل1)
 ه حق هلل((. نَّ ( يف نسخة )ج(: ))ألَ 2)
(، وهناية احملتاج 3/245(، والغرر البهية )1/624(، وروضة الطالبني )2/411انظر: العزيز ) (3)

(2/458 .) 
 (. 5/151( اجملموع )4)
 )د((. وزايدة من نسخة )ب(و)ج( (5)
 (. 5/50( انظر: كفاية النبيه )6)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د((.  (7)
 ( يف نسخة )د(: ))فيقدم((. 8)
 يف نسخة )ج(: ))حق الغرماء((.  (9)
 /ب من نسخة )د(. 180( هناية ل10)
  (.3/30احلاوي الكبري )( انظر: 11)

 (. 2/458(، وهناية احملتاج )5/151( انظر: اجملموع )12)

 (. 2/458(، وهناية احملتاج )2/280) (، وأسىن املطالب2/1483( انظر: اإلسعاد )13)
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أو يف ثَّلثة ُكف َِّن بثَّلثة حيث مل يوص ، فلو اتفق الورثة على ثوب أو اختلفوا فيه 
 .(1)بثوب
 .(3)ولو يف املرأة فجائز اتفاقا   (2)أما املنع من الزائد على ثَّلثة 
د الثََّّلثة يف حق لعدم أتكدها يف حق ِّها كتأك؛ (4)فعلم أنه ال جيرب على مخسة]هلا[ 
 .(5)الرَّجل

 .(7)للمنَّة عنه(6)دفعا / ؛ة ال من قال أكف ِّنه من مايلكم أكف ِّنه من الرت وجياب من قال منه
وحينئذ فلهم ؛ قَبَِّل مجيع الورثة (9)إال إن، فيما تربَّع به أجنيب عليه (8)ومن َُثَّ ال يكفَّن

عن  (12)يف اهلبة (11)لكن األوجه ما نقله الشيخان ،ألهنم ملكوه؛ (10)إبداله على ما قاله القفال
، وأقراه من أن املي ِّت إن كان ممن يقصد تكفينه لصَّلحه أو علمه تعنيَّ صرفه إليه (13)أيب زيد

                                 
 .(2/280) (، وأسىن املطالب5/151اجملموع )(، و 1/624( انظر: روضة الطالبني )1)

ال  ة عنه ومن َُثَّ دفعا  للمنَّ  ؛( يف نسخة )ب( زايدة قوله: ))أكفنه من الرتكة ال من قال أكفنه من مايل2)
 . ، وستأيت العبارة بعد ذلكيكفن((

 (. 2/280) (، وأسىن املطالب2/1483( انظر: اإلسعاد )3)

 سقط من األصل.  (4)
 (. 2/280(، وأسىن املطالب )1/626( انظر: روضة الطالبني )5)

 /أ من نسخة )ب(. 311هناية ل (6)
 .(2/280) (، وأسىن املطالب5/146(، واجملموع )1/241( انظر: املهذب )7)

 ( يف نسخة )ب(: ))يكفي((. 8)
 ( يف نسخة )د(: ))ال إن((. 9)
 (. 2/280( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )10)
 /(. 4(، وروضة الطالبني )6/334( انظر: العزيز )11)
 ( يف نسخة )ب(: ))املنة((. 12)
( هو: حممد بن أمحد بن عبدهللا، أبو زيد املروزي، ُولَِّد سنة إحدى وثَّلمثائة، من أحفظ الناس 13)

، ابملذهب، مسع مبرو من أصحاب علي بن ُحجر، وعلي بن خشرم، وأكثر عن أيب بكر املنكدري
وأخذ عنه أبو بكر القفال املروزي، وأبو عبدهللا احلاكم، وغريمها، تويف سنة إحدى وسبعني وثَّلمثائة. 

، 3/71(، وطبقات الشافعية الكربى )5، رقم:1/94انظر ترمجته: طبقات الشافعية البن الصَّلح )
 (. 103، رقم:1/119(، وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )110رقم:
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 (1)وقال الشيخ أبو علي، وه ملالكه وإال كان هلم أخذه وتكفينه يف غريهكفَّنوه يف غريه ردفإن  
 .ملالكه ة للمي ِّت فإن مل يكفَّن فيه ردهو عاري: أ[2/454]

ملا فيه ؛ وهو حمتمل، أهنم لو أرادوا ثَّلثة ليست لفائف مل جيابوا، "لفائف :"وظاهر قوله 
رأيت  ُُثَّ ، وإن مل يلزمهم فعل سائر املستحبَّات، (2)ذلك دة يف مثلمن خمالفة السنة املتأك

 .بل خرج خمرج الغالب؛ حبث أن ذكرها ليس بقيد (3)الشَّارح
وأنه لو أراد بعضهم جعل الثَّلثة على غري هيئة اللفائف ومنع بعضهم منها مل جيب  
 .(4)املمتنع

 .(6)مل مينعوا (5)ولو اتفقوا على املنع منها وأرادوا ثَّلثة ال على ]هيئتها[
  

 
اللَّفائف الثََّّلث أبن تكون مستوية طوال  وعرضا  : أي، (هي)للذَّكر  :له أي (واألفضل)

؛ (7)ومثله غريه إذا كفن يف ثَّلثة فاألفضل أن تكون لفائف كذلك، يسرت كل منها مجيع البدن
 .(9)ُكف َِّن يف ثَّلثة أثواب ميانية بيض ليس فيها قميص وال عمامة  أنه  (8)وذلك ملا صح]من[

                                 
 (. 2/280ظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( ان1)
 (. 2/1483( انظر: اإلسعاد )2)
 ب(. 199ل/1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )3)
 (. 1/624( انظر: روضة الطالبني )4)
 ( يف األصل: ))هبتها(( وهو تصحيف. 5)
  (.2/459( انظر: هناية احملتاج )6)

 (.5/150(، واجملموع )1/626)(، وروضة الطالبني 2/410( انظر: العزيز )7)
 زايدة من نسخة )ب(،)ج(.  (8)
(، 1264، رقم:1/334يف كتاب اجلنائز، ابب: الثياب البِّيض للكفن ) يف صحيحه رواه البخاري (9)

( من حديث 941، رقم:1/418يف كتاب اجلنائز، ابب: يف كفن امليت ) يف صحيحه ورواه مسلم
ُكفَِّن يف ثَّلثة أثواب ميانية بيض   --ن رسول هللا أولفظه عند البخاري قالت: " ، -ل-عائشة

 سحولية من كرسف، ليس فيهن قميص وال عمامة". 
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 ُُثَّ وإطَّلقهم خيالفه وهو األقرب ، ال يزاد احملرم على إزار ورداء (2()1)ويف التلقني البن سراقة 
  أجاب عن  ُُثَّ ، حيث علَّل أفضلية الثََّّلثة ابالت ِّباع؛ ح بذلكما يصر  (3)رأيت يف اجملموع

فلوال أن ، تكفني احملرم الذي وقصته انقته يف ثوبني أبنَّه مل يكن له مال غريمهاب[2/455]
 .د ومل حيتج للجواب عنهز ياحملرم كغريه يف ندب الثََّّلث مل 

 .(4)ولو ُكف َِّن الرَّجل يف أربعة لفائف أو مخسة مل يكره ومل يستحب 
، يشد عليها )إزار(، أثوابوهو من زايدته مخسة ( كخنثى)أي األنثى  (هلا)األفضل (و) 

 .(5)(وقميص ولفافتان)وهو ما يغطَّى به الرَّأس  (وِِخَار)، واملئزر ما ُتسرت به العورة
يلفها يف  ُُثَّ ، اخلمار ُُثَّ ، يُلبسها القميص (6)/ُُثَّ ، واألفضل أن يشدَّ عليها اإلزار أوَّال  

، ابنته يف تكفينها احلَِّقاء بكسر املهملة أي اإلزار أعطى غاسَّلت ملا صح أنه ؛ (7)فافتنيالل
 .(8)أدرجت يف الثَّوب اآلخرُُثَّ ، امللحفةُُثَّ ، اراخلم ُُثَّ ، الد ِّرع أي القميصُُثَّ 

                                 
( هو: حممد بن حيىي بن سراقة العامري املصري، صاحب التصانيف يف الفقه واحلديث، والفرائض،  1)

ه كتاب التلقني، وكتاب احليل، وغريمها، تويف كتب عن ابن داسة، وابن عبَّاد، وغريمها، ومن تصانيف
، 1/285يف حدود سنة عشر وأربعمائة. انظر ترمجته: طبقات الفقهاء الشافعية البن الصَّلح )

(، وطبقات الشافعية 156، رقم:1/172الشافعية البن قاضي شهبة ) الفقهاء (، وطبقات80رقم:
 (. 130البن هداية )ص

 (. 2/1484يف اإلسعاد ) ( انظر النقل عنه2)
 (. 5/150( اجملموع )3)
 (. 2/283(، وأسىن املطالب )5/150(، واجملموع )1/625( انظر: روضة الطالبني )4)
 (.2/279(، وأسىن املطالب )1/625(، وروضة الطالبني )2/417( انظر: التهذيب )5)

 /ب من نسخة )ب(. 311( هناية ل6)
 (. 2/459(، وهناية احملتاج )2/279)  املطالب(، وأسىن5/159( انظر: اجملموع )7)

رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف كفن املرأة و (، 27135، رقم:45/106رواه أمحد ) (8)
(، ورواه البيهقي يف كتاب 2508، رقم:3/69(، والطرباين يف األوسط )3157، رقم:568)ص

، وفيه نوح بن حكيم -ل-حديث ليلى الثقفية(، من 6872، رقم:4/10اجلنائز، ابب: كفن املرأة )
، 5/52قال عنه ابن القطان: "رجل جمهول احلال، ومل تثبت عدالته"، انظر: بيان الوهم واإليهام )

 (. 723، رقم:3/173) إرواء الغليلفه األلباين يف (، وضعَّ 2292رقم:
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والزايدة ، فيه ابحتمال كونه رجَّل   (2)وتنظري الزركشي، (1)رت/للس احتياطا   ؛وُأحلَِّق هبا اخلنثى 
 .(4)مردود أبنَّ حملَّ كوهنا كذلك فيمن حتققت رجوليته، (3)األكملعلى الثَّلثة يف حقه خَّلف 

، «كفنوا فيها مواتكم»:وخرب، (6)للخرب السابق آنفا  ؛ (5)(بِيض)واألفضل أثواب  
 .(8)يف اجلمعة (7)]السَّابق[

 .(9)له للبَّلءآم أ[2/456]ألن ؛ واملغسول أوىل من اجلديد 
بياضه ، «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»: (10)واملراد إبحسان الكفن يف خرب مسلم 

ملا صح من النَّهي ؛ (13)إذ يكره املبالغة فيه؛ (12)(11)ونظافته وسبوغه وكثافته ال ارتفاعه
كة كما حبثه و غائبا  حرمت املغاالة من الرت أ، نعم إن كان الوارث حمجورا  عليه، (14)عنها

                                 
 /أ من نسخة )ج(. 190( هناية ل1)
 (. 2/279) ( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب2)

 ( يف نسخة )ج(: ))خَّلفا  لألكمل((. 3)
 (. 2/279) ( انظر: أسىن املطالب4)

 .(1/623(، وروضة الطالبني )2/409(، والعزيز )3/20( انظر: احلاوي الكبري )5)

 (. 518( انظر: )ص6)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (7)
 (.240انظر: )ص( 8)

 .(5/153(، واجملموع )1/623الطالبني )(، وروضة 2/417( انظر: التهذيب )9)

 . --جابر عن(، 943،رقم:1/419) كفن امليتحتسني   رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: يف (10)

 يف نسخة )ج(: ))وكفافته الرتفاعه((.  (11)
 .(2/1486( انظر: اإلسعاد )12)

 (. 2/275(، وأسىن املطالب )5/153(، واجملموع )1/623( انظر: روضة الطالبني )13)

، 1/367( يستدل له مبا ثبت عند البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: موت يوم االثنني )14)
يف قصة أيب بكر عند موته قال لعائشة: اغسلوا ثويب هذا،  -ل-(، من حديث عائشة 1387رقم:

فكفنوين فيها، قلت: إن هذه خلق، قال: إن احلي أحق ابجلديد من امليت إَّنا هو وزيدوا عليه ثوبني 
 .". .للمهلة.
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  مسعت رسول هللا: ملا حضره املوت ُث قالثيااب  جديدة  --ولبس أبو سعيد ، (1)األذرعي
-- أي قبل أن حيشر عرايان  ، (3)«يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها (2)إن املي ِّت/»: يقول ،

 .(4)ال داللة فيه على أولوية اجلديد، حافيا  مجعا  بني األدلَّة
فإن كان مكثرا  ، (6)ويعترب يف نوعه حال امليت، (5)وثوب القطن أوىل من غريه قاله البغوي 

طا  فمن وسطها، فمن جياد الث ِّياب  .(7)أو ُمقَّلَّ  فمن خشنها، أو متوس ِّ
رأيت الشَّارح  لألنثى وينبغي أخذا  من العلة اآلتية أن يلحق هبا الصَّيب واجملنون ُُثَّ  (ُكرِه)و  

ومرَّ ، احلياةخبَّلف ، ألن ذلك سرف ال يليق ابحلال؛ (9)ومزعفر ومعصفر (حرير) (8)أشار إليه
 .(10)حرمة ذلك على الرجل واخلنثى

فهو مصدر مضاف  ب[2/457]، الرَّجل غري احملرم يف الكفن :أي ((11)وجاز زايدته) 

                                 
 (. 2/276( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)

 /أ من نسخة )د(. 181( هناية ل2)
، 561رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستحب من تطهري ثياب املوت عند املوت )ص (3)

(، ورواه ابن حبان يف كتاب اجلنائز، ابب: ذكر خرب أوهم عاملا  أن حكم ابطنه حكم 3114رقم:
(، ورواه 1260، رقم:1/490(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )7316، رقم:16/307ظاهره )

، 3/545البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستحب من تطهري ثيابه اليت ميوت فيها )
، 2/919انظر خَّلصة األحكام ) ،رواه أبو داود إبسناد صحيح (، قال النووي:6699رقم:
 (. 3254رقم:

 (. 11/383(، وفتح الباري )1/302( انظر: معامل السنن )4)

 (. 2/418( انظر: التهذيب )5)

 ( يف نسخة )ب(: ))املوت((. 6)
 (. 2/276) (، وأسىن املطالب2/1487(، واإلسعاد )1/623( انظر: روضة الطالبني )7)

 أ(. 200ل/1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )8)

 (، وأسىن املطالب5/153(، واجملموع )1/623(، وروضة الطالبني )2/409( انظر: العزيز )9)
 (. 2/455(، وهناية احملتاج )2/276)

 (. 313( انظر: )ص10)

 يف نسخة )د(: ))زايدهتا((.  (11)
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- مر     هللا بن عألن عبد؛ (1)سواء ُكف َِّن يف ثَّلث لفائف أو أكثر( قميصا  وعمامة)للمفعول 
-   ألنه خَّلف ما فُعَِّل به؛ (3)اجملموعلكنه خَّلف األوىل كما يف ، (2)فعل ذلك اببن له -م
-   َّ(4)كما مر. 

 .(6)(5)ألن إظهارمها زينه وهي ال تليق ]ابحلال[؛ وإذا زيدا ُجعََِّّل حتت اللَّفائف 
وبه ، لو قيل بتحرميها مل يبعد (8)ويف اجملموع، (7)وتكره الز ِّايدة على مخسة للمرأة وغريها 

 .(10)ورجحه األذرعي (9)قال ابن يونس
ليجمع األكفان عن  ؛صدرها فوق األكفان (11)نعم يندب شد ثوب سادس على/ 

كرب ثدييها   (12)فَّل فرق على األوجه بني، أي غالبا  ، انتشارها ابضطراب ثدييها عند احلمل
 .(13)اداتادس عنها يف القرب كبقية الشدهذا السَّ  وحيل، ومبالغة يف سرتها، وعدمه
 .(14)لغري حمرم سواء ال ُمحدَّة وغريها( كفن)نداب  (َوخُبِ رَ ) 

                                 
 (. 3/249(، والغرر البهية )5/159(، واجملموع )1/626(، وروضة الطالبني )2/413( انظر: العزيز )1)

( من 11059، رقم:2/463رواه ابن أيب شيبة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما قالوا يف كم يكفن امليت؟ ) (2)
كنَّا خنتار ما اختري قول أيوب، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: جواز التكفني يف القميص وإن  

 (، رواه عن انفع من غري ذكر لإلسناد. 6791، رقم:3/572) --لرسول هللا 

 (. 5/150( اجملموع )3)

 (. 518( انظر: )ص4)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(.  (5)
 (. 2/459(، وهناية احملتاج )2/283(، وأسىن املطالب)5/151(، واجملموع )2/594( انظر: األم )6)

 (. 2/284(، وأسىن املطالب )2/412(، والعزيز )2/594( انظر: األم )7)

 (. 5/159( اجملموع )8)

 (. 204( انظر: التعجيز )ص9)

 (. 2/284( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )10)

 /أ من نسخة )ب(. 312( هناية ل11)
 ( قوله: ))بني(( سقط من نسخة )ب(. 12)
 (. 2/284(، وأسىن املطالب)5/160(، واجملموع )1/626( انظر: روضة الطالبني )13)

 .(5/153(، واجملموع )1/627(، وروضة الطالبني )2/414( انظر: العزيز )14)
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 .(2)(بُِعود  ) وأن يكون التَّبخري، (1)بذلك -- ملا صح من أمره؛ ويندب أن يبخر ثَّلاث   
فُعلَِّم أن العود ، فإن ُجعَِّل فيه مسك وعنرب فَّل أبس، وأن يكون العود غري ُمطيَّب ابملسك 

ح ابألول كما صرَّ ،  (3)وهو كذلك أ[2/458]أوىل أنواع الطي ِّب حىت املسك والن ِّدَّ املعمول
 .(5)وابلثاين املتويل، (4)البغوي
وهذا ال ينايف ما مرَّ من ندب ، بعد تبخريه يبسط أحسن اللفائف وأوسعها (6)ُُثَّ 

على : أي (عليه)ابملعجمة  (َوُذرَّ )، ألن املراد به مشوهلا جلميع البدن وإن تفاوتت؛ (7)تساويها
من مجلتها الكافور ، (8)احلاء وهو أنواع طيب جتمع للميت دون غريهبفتح ( حنوط)األوسع 

لئَّلَّ ؛ الثالث كذلك ُُثَّ ، ويبسط فوقه الثاين ويذر عليه احلنوط، والصندل األمحر واألبيض وغريها
يف  (9)ويكون الثَّاين ابلن ِّسبة للثَّالث كاألول ابلن ِّسبة إليهما، يسرع بَّلؤها من بللل يصيبها

على األخري من اللفائف برفق مستلقيا  على : أي، (به)املي ِّت  (وُوِضعَ )، عةاحلسن والس
 .(10)قفاه

                                 
(، ورواه ابن أيب شيبة يف كتاب اجلنائز، ابب: من قال يكون 14540، رقم:22/411رواه أمحد ) (1)

 :--قال رسول هللا ، ولفظه:--(، من حديث جابر11120:، رقم2/467جتمر ثيابه وترا  )
 (.5/152، صححه النووي يف اجملموع )«إذا مجَّرمت امليت فأمجروه ثَّلاث  »

(، 5/154(، واجملموع )1/627(، وروضة الطالبني )2/414(، العزيز )1/243( انظر: املهذب )2)
 (. 3/253والغرر البهية )

 (. 2/284) وأسىن املطالب(، 5/154( انظر: اجملموع )3)

 (. 2/418( انظر: التهذيب )4)

 (. 2/284( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )5)

 يف نسخة )ب(: ))نعم((.  (6)
 (.518انظر: )ص( 7)

 .(663(، والقاموس احمليط )ص4/226( انظر: هتذيب اللغة )8)

 ( يف نسخة )ب(: ))إليها((. 9)
(، 2/414(، والعزيز )2/418(، والتهذيب )3/22(، واحلاوي الكبري )2/594( انظر: األم )10)

(، وهناية احملتاج 3/252(، والغرر البهية )5/155(، واجملموع )1/627وروضة الطالبني )
(2/463 .) 
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 :--بل قال الشافعي؛ لتأكد أمره بدفعه اهلوام ؛ويندب اإلكثار من الكافور يف األخري
َب أن يطيَّب مجيع بدنه ابلكافور  .(2)ويشده (1)ألنه يقو ِّيه؛ واسُتحِّ

 .(3)مخسة جعل بني كل ثوبني حنوط ذكره يف اجملموع َن يفولو ُكفِّ   
، (َحِليج  )مواضع السُّجود منه قطن  أي (أُْلِصَق مبنافذه ومساجده)بعد وضعه عليها (و)

دفعا  للهوام ؛ مع كافور وحنوط يوضع عليه: أي، (بكافور) ب[2/459](4)منزوع احلب: أي
وإكراما  للمساجد   ،والدبر واجلراحات النافذةعن املنافذ كاألذنني والعينني واألنف والفم 

 (5)[مما] وكيفية اإللصاق لغري الدبر، كاجلبهة واألنف والركبتني وابطن الكفني وأصابع القدمني
 .(7)بتحريكه (6)]اخلارج[لريد ؛ أليتيه قطنوبه أن يدسَّ بني ، ذُكَِّر واضح

إال لعلَّة خياف خروج شيء ، (9)عبارة أصله (8)خَّلفا  ملا تومهه/، ويكره إدخاله ابطنه 
 .(12)عند حتريكه فَّل أبس (11)من جوفه (10)]بسببها[

ما يلي  ويشد، وعانته (13)[أليتيه]عل وسطها حتت يوثقه خبرقة مشقوقة الطَّرفني جيُ  ُُثَّ  
قَّني]ويعطف ، رَّتهظهره على سُ  ، أو يشد شقا  من كل رأس على فخذ، األخريين عليه (14)[الش ِّ

                                 
 ( يف نسخة )ج(: ))يقومه((. 1)
 .(2/594انظر: األم ) (2)

 (. 5/156( اجملموع )3)
 (. 1/146(، واملصباح املنري )2/239( انظر: لسان العرب )4)
 ( قوله: ))مما(( بياض يف األصل. 5)
 ( قوله: ))اخلارج(( بياض يف األصل. 6)
 (. 5/155(، واجملموع )1/627(، وروضة الطالبني )2/414(، والعزيز )2/419( انظر: التهذيب )7)
 /ب من نسخة )ج(. 190( هناية ل8)
  (.203له قال:"ودسَّ يف أليته، وُلصق مبنافذه حليج بكافور"، انظر: احلاوي الصغري )ص( وعبارة أص9)

 سقط من األصل. ( 10)
 ( قوله: ))جوفه(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 11)
 (. 2/464(، وهناية احملتاج )2/285) (، وأسىن املطالب5/155( انظر: اجملموع )12)
 ( قوله: ))أليتيه(( بياض يف األصل. 13)
قَّني(( بياض يف األصل. 14)  ( قوله: ))الش ِّ



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
524 

 .(1)اآلخرومثله على 
 .(3)ورأسه (2)ويسن جعل احلنوط يف ]حليته[ 
فيضم منه شقَّه األيسر على شق ِّ ، الثَّوب الذي يليه (4)(ُلفَّ عليه)إذا فرغ مما ذُكَِّر (و) 

 .(5)الثَّالث كذلك ُُثَّ  يلف الثَّاينُُثَّ ، األمين على األيسرُُثَّ  ، املي ِّت األمين
 أ[2/460]يردَّه على وجهه وصدره إىل حيث  ُُثَّ  ،الفاضل عند رأسه مجع العمامة وجيمع 

 .(6)وليكن فاضل الرَّأس أكثر، ويرد الفاضل من رجليه على قدميه وساقيه، يبلغ
إال أن يكون حمرما   ، (8)عند احلمل (7)ه عليها لئَّلَّ تنتشر/يشداألكفان بشدَّاد  (َورُِبطَ ) 

 .(9)اجلرجاينكما صرَّح به 
 .(10)ألنه يكره أن يكون معه يف القرب شيء معقود؛ (يف قربه)بعد وضعه  (وُُيَلُّ ) 
 .(12)(11)وال فرق يف الكيفيَّة والعدد املذكورين بني الصَّغري والكبري 
 .(13)حمل الكفن كسائر مؤن التَّجهيز يف مال املي ِّتُُثَّ  
 .(3)ابلذ ِّمَّة (2)علقلتابلعني دون ا (1)أول الفرائض أنه يقدَّم عليها كل حق تعلَّق يتأوسي 

                                 
 (.5/156(، واجملموع )1/627(، وروضة الطالبني )2/419( انظر: التهذيب )1)
 ( يف األصل: ))حلييه(( وهو تصحيف. 2)
 (. 2/286) (، وأسىن املطالب5/156( انظر: اجملموع )3)
عليه(( سقط  ورأسه وإذا فرغ مما ذكر لفَّ ( قوله: ))فخذ ومثله على اآلخر ويسن جعل احلنوط يف حليته 4)

 من نسخة )ج(. 
 (.5/158(، واجملموع )1/628(، وروضة الطالبني )2/414( انظر: العزيز )5)
 (. 5/158(، واجملموع )1/628(، وروضة الطالبني )2/415(، والعزيز )2/594( انظر: األم )6)
 /ب من نسخة )د(. 181( هناية ل7)
 (.2/286) (، وأسىن املطالب1/628(، وروضة الطالبني )2/415( انظر: العزيز )8)
  (.2/464(، وهناية احملتاج )2/286( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9)

 (.2/286) (، وأسىن املطالب5/158(، واجملموع )1/628( انظر: روضة الطالبني )10)
 ( يف نسخة )د(: ))بني الصغر والكرب((. 11)
 (. 2/286) املطالب( انظر: أسىن 12)
 (. 2/460، وهناية احملتاج )281/(2) (، وأسىن املطالب5/146( انظر: اجملموع )13)
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حيَّا  من قريب أو  (على من عليه نفقته)جب (و) (5)مال (4)إن مل يكن ]لغري الزوجة[ُُثَّ 
 .(6)اعتبارا  حبال احلياة (تكفي)سيد أو زوج 

يد جتهيز مكاتبهوعلى ، نعم على األب أيضا  جتهيز ولده الكبري  وإن مل يلزمهما ، الس ِّ
 .(7)وانفساخ الكتابة ابملوت، لعجز الولد؛ نينفقتهما حي

 .(8)لزوال ضرورة اإلعفاف؛ وإن لزمه نفقتها حيَّة، وليس على الولد جتهيز زوجة أبيه 
 .(10)(9)وال فرق يف لزوم جتهيز زوجة نفسه بني املوسر وغريه 

 
 
خبَّلف ، لوجوب نفقتها عليه يف احلياة؛ حامَّل  ابئنا   ب[2/461]سواء أكانت رجعية أم  

 .(12)النَّاشزة والصَّغرية (11)حنو
 .(13)املوسرة أو عن بعضه ُجهِّ زت أو ُكم ِّل جتهيزها من ماهلافإن أعسر عن جتهيز الزَّوجة  
خَّلفه  (1)وإن رجَّح األذرعي، (14)وخادمها كهي فيما ذُكر كما دلَّ عليه كَّلم الشيخني 

                                                                                               
 يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))معلق((.  (1)
 يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))املتعلق((.  (2)
  أ من نسخة )د(.420/ل2( انظر: 3)
 سقط من األصل.  (4)
 (( مال ))له يف األصل:( 5)
 (.5/146(، واجملموع )1/624(، وروضة الطالبني )2/411لعزيز )( انظر: ا6)
 (. 5/147(، واجملموع )1/624(، وروضة الطالبني )2/411( انظر: العزيز )7)
 (. 2/461(، وهناية احملتاج )2/282) ( انظر: أسىن املطالب8)
 ( يف نسخة )ب(: ))غريها((. 9)
 . (2/461(، وهناية احملتاج )2/282) (، وأسىن املطالب5/146( انظر: اجملموع )10)

 ( قوله: ))حنو(( سقط من نسخة )ب(. 11)
 (. 2/461(، وهناية احملتاج )2/282) ( انظر: أسىن املطالب12)
 (.2/282) (، وأسىن املطالب5/146(، واجملموع )1/625( انظر: روضة الطالبني )13)
 (. 5/146(، واجملموع )2/412( انظر: العزيز )14)
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فَّل ، أو غريمها، أو أمته، أمَّا لو كانت مكرتاة، وحمل اخلَّلف يف أمتها إذا أخدمها إايها: قال
إذا مل  أن خادمها (3)من قول األسنوي (2)وما قاله أوجه كما مشى عليه شيخنا، خيفى حكمه

فيأيت ، أن اليت أخدمها إايها ابالنفاق عليها كأمتها (5)]ال خفاء[لكن ، (4)يكن هلا ]جيب[
 .فيها الوجهان

خَّلفا  ملا يومهه كَّلم ، فقط (بثوب)غريه التَّكفني  (6)[جتهيز]والواجب على من لزمه  
، إلعسار املي ِّت؛ إذا أوجبنا التكفني فيه (كبيت املال)لتأدي الواجب به ؛ (7)أصله يف الزَّوج

بل ال ، ميتفإن الواجب على متوليه ثوب واحد لكل ، نفقته ولو ذميا  ( 8)وإعسار من تلزمه/
 .(9)جتوز له الزايدة عليه

ويكون سابغا  وال : قال (11)ُكفَِّن مما وقف للتَّكفني كما أفىت به ابن الصَّلح  (10)وكذا إذا
اليت ال تعطى على  (12)فإنه من قبيل األثواب املستحسنة] أ[2/462]يعطى القطن واحلنوط

؛ وهو قريب، أنه يعطى وإن قلنا الواجب سرت العورة "ويكون سابغا   :"وظاهر قوله، األظهر
 .(14)كما مرَّ   (13)خبَّلف سائر املستحسنات، مل يلتفت ملنع الغرماء له ومن َُثَّ ، لتأكد أمره

                                                                                               
 (. 2/282( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)
 (. 2/282) ( انظر: أسىن املطالب2)
 (.2/282انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 3)
 يف األصل: ))حتت(( وهو تصحيف.  (4)
 ( قوله: ))ال خفاء(( بياض يف األصل. 5)
 ( قوله: ))جتهيز(( بياض يف األصل. 6)
 (. 203أصله: "وعلى الزوج تكفينها"، انظر: احلاوي الصغري )ص ( وعبارة7)
 /أ من نسخة )ب(. 313( هناية ل8)
  (.2/282) (، وأسىن املطالب5/147(، واجملموع )1/625( انظر: روضة الطالبني )9)

 ( يف نسخة )د(: ))إن((. 10)
 (. 259ص( فتاوى ابن الصَّلح )11)
 ( يف نسخة )ج(: ))املتحسنة((. 12)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))املستحبات((. 13)
 (. 2/458(، وهناية احملتاج )2/283) ( انظر: أسىن املطالب14)
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، (2)أيضا   ا  سَّا  أو شرعا  وجب على املسلمني ثواب  واحدمل يوجد بيت املال حِّ  (1)فإن 
 .لوجود املقصود؛ (3)يف اجملموعويسقط احلرج عنهم وإن كفنه غري مكلف كما 

، (4)ولو مل يوجد إال ثوب مع غري حمتاج إليه لزمه بذله للمي ِّت ابلقيمة كالطَّعام للمضطر 
 .ألن تكفينه الزم لألمة وال بدل يصار إليه؛ فإن مل يكن له مال فمجَّاان   (5)زاد البغوي
 (6)نعم إن كان من جهة حل ٍ ، اذهنفسه كفنا  لئَّلَّ حياسب على اختال يندب أن يعدَّ ل: فرع

 .(8)كما صح عن بعض الصحابة،  (7)وأَثَر ذي صَّلح كان إعداده حسنا  
وإليه يومئ كَّلم  (10)ولكن قضية كَّلم القاضي، أن للوارث إبداله (9)وقضية كَّلم مجع 

كما ،  تكفينه فيه (13)ألنه ينتقل له فَّل جيب عليه؛ األول (12)ورجح الزركشي، تعينه (11)الرافعي
مع أن فيها أثر العبادة ، ياب امللطَّخة ابلدَّم عن الشَّهيد وتكفينه يف غريهاجيوز له نزع الث

 .الشَّاهدة له ابلشَّهادة
ح به ا  كما صرَّ حيوال يصري أحق به ما دام  ،لنفسه قربا  كما حبثه أيضا   يعدوال يكره أن  

                                 
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))ومىت((. 1)
 (. 2/283(، وأسىن املطالب )5/147( انظر: اجملموع )2)
 (. 5/147( اجملموع )3)
 (. 2/463تاج )(، وهناية احمل2/283(، وأسىن املطالب )5/147( انظر: اجملموع )4)
 (. 116( انظر: فتاوى البغوي )ص5)
 ( أي خلوه من الشبهة. 6)
 (. 2/286) (، وأسىن املطالب5/162(، واجملموع )1/628( انظر: روضة الطالبني )7)
فلم  --( منها ما أورده البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز، ابب: من استعد الكفن يف زمن النيب8)

، وفيه قال الصحايب: "وهللا ما سألته --(، من حديث سهل1277رقم: ،1/337ينكر عليه )
 أللبسها وإَّنا سألته لتكون كفين" قال سهل: فكانت كفنه. 

 .(2/286ب )، انظر: أسىن املطالاوغريمهوالشيخ زكراي األنصاري  الزركشي( منهم 9)

 (. 2/286( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )10)

 (. 2/411) ( انظر: العزيز11)

 (. 2/465احملتاج ) ة(، وهناي2/286( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )12)

 ( قوله: ))عليه(( سقط من نسخة )ب(. 13)
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 .(1)العبَّادي وغريه
صيانة ؛ كما هو ظاهر على الكفن  (2)أو األمساء املعظَّمة، وال جيوز كتابة شيء من القرآن 

 .(3)له عن الصَّديد
أم من مال ، َن من مالهسواء ُكفِّ  ، وجوب إبداله (5)عن التتمة/ (4)ولو ُسرَِّق ففي اجملموع 

 .لوجود احلاجة؛ أم من بيت املال، من عليه نفقته
لئَّلَّ يتكرر عليهم اللزوم إىل ؛ وقسمت الرتكةَن من ماله ال يلزم الورثة إذا ُكفِّ   (6)ويف احلاوي 

 .ذلك اندر جدا  فَّل يلتفت إىل مايرتتب عليه (7)وتكرر ،واألوجه األول، ما ال يتناهى
 
ومن َُثَّ فعله بعض ، (8)بل هو بِّرٌّ وإكرام هلا؛ وأعلم أن محل اجلنازة ليس فيه دانءة 

 .(9)الصحابة والتَّابعني
نف/  (10)جالولو امرأة إال الر  (ُيمله)وال          ابلتَّاء يف قوله اآليت (11)كما أشار إليه املص ِّ

                                 
 (. 2/286( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)

 ( يف نسخة )د(: ))كتابة شيء من القرآن، ومثله كل اسم معظم((. 2)
 (. 2/464(، وهناية احملتاج )2/286) ( انظر: أسىن املطالب3)

 (. 2/162( اجملموع )4)

 /أ من نسخة )ج(. 191( هناية ل5)
 (. 3/29( احلاوي الكبري )6)

 (يف نسخة )ب(: ))ويكون((. 7)
 .(2/287) (، وأسىن املطالب1/629(، وروضة الطالبني )2/416( انظر: العزيز )8)

من فعل عدد وسيأيت قريبا ، كما ورد  -م -دالرمحن عوفيف قصة محل سعد بن أيب وقاص عب هذا ورد( 9)
، رواه البيهقي يف كتاب --من الصحابة منهم عثمان بن عفان، وابن عمر وأيب هريرة وابن الزبري

لكن (، 4/28اجلنائز، ابب: من محل اجلنازة فوضع السرير على كاهله بني العمودين والقدمني )
 (. 2/993ف النووي أسانيدها، انظر: خَّلصة األحكام )ضعَّ 

 جال(( سقط من نسخة )ب(. ( قوله: ))إال الر 10)
 /أ من نسخة )د(. 182( هناية ل11)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
529 

 .(1)نعم إن مل يوجد غريهن تعنيَّ عليهن، فيكره للنساء، "ثَّلثة :"
. (5)أو هيئة خُيَْشى سقوطه منها، (4)أو قُ فَّةٍ ، (3)مزرية كحمله يف غِّرَاَرةٍ  (2)وحيرم محله هبيئة/ 

على األيدي أ[2/446] (7)[على سرير أو حنو لوح أو حيمل حىت (6)اجملموعوحيمل كما يف 
 .والرقاب إن خيف تغريه قبل أن يهيأ له ما حيمل عليه

بيع إن أراد االقتصار على أحدمها   فَّل ينايف ما ، (8)واحلمل بني العمودين أفضل من الرتَّ
، (10)كذلك--بن عوفالرمحن عبد (9)وذلك ملا صح من محل سعد بن أيب وقاص، أييت

                                 
 (، وأسىن املطالب5/228(، واجملموع )1/629(، وروضة الطالبني )2/416( انظر: العزيز )1)

(2/287 .) 

 /ب من نسخة )ب(. 313( هناية ل2)
َدُة َغرَائِّرِّ  (3) لَكْسرِّ َواحِّ  .(1/225يُوَضُع به الت ِّْْب. انظر: خمتار الصحاح ) ، َماالغِّرَارَُة: ابِّ

ْن ُخوٍص جُيَْتىن فِّيهِّ الرُّطب، وتَ الُقفَّةُ  (4) ْبُه َزبيل َصغِّرٍي مِّ ْثُل ُغْرَفٍة ، فِّيهِّ الن َِّساُء َغْزهَلُنَّ  َضعُ : شِّ َومَجُْعَها قُ َفٌف مِّ
 (. 2/511(، واملصباح املنري )9/287: لسان العرب )َوُغَرٍف. انظر

 .(5/228(، واجملموع )1/629(، وروضة الطالبني )2/416( انظر: العزيز )5)

 (. 5/228( اجملموع )6)

  سقط من األصل. (7)

 (. 2/287) (، وأسىن املطالب5/227(، واجملموع )2/417(، والعزيز )1/251( انظر: املهذب )8)

سعد بن أيب وقاص، واسم أيب وقاص: مالك بن وهيب، وقيل: أُهيب بن الصحايب اجلليل ( هو: 9)
، وأحدا ، را  عبدمناف بن زُهرة القرشي الزهري، وأن عمره ل مَّا أسلم سبع عشرة سنة، شهد بد

، وكان أحد الفرسان، وفتح املدائن، مات ابلعقيق سنة أربع --واملشاهد كلها مع رسول هللا
(، وأسد 963 ، رقم:2/606يل: مخس ومخسني للهجرة. انظر ترمجته: يف االستيعاب )ومخسني، وق

  .(2038، رقم:2/452الغابة )

، 4/28رواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: من محل اجلنازة فوضع على السرير على كاهله ) (10)
(، ولفظه قال: "رأيت سعد بن أيب وقاص يف جنازة عبدالرمحن بن عوف قائما  بني 6935رقم:

العمودين واملقدمني واضعا  السرير على كاهله"، قال النووي: "رواه الشافعي والبيهقي إبسناد على 
(. وصححه يف اجملموع 3551، رقم:2/994رط الشيخني"، انظر: خَّلصة األحكام )ش
(5/126 .) 
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 .(2)كذلك  (1)محل سعد بن معاذ -- وورد بسند ضعيف أنه
ومها الشَّاخصان  (املَُقدَّمتي)اخلشبتني  (أحدهم بي)يدخل  (ثالثة)وكيفيته أن حيمله  

وأيخذ اثنان ابملؤخرتني يف هذه احلالة ، واملعرتضة بينهما على كتفيه (3)فيضعهما على عاتقه
. (4)خبَّلف املقدمني، ألنه ال يرى ما بني قدميه؛ وال يدخل واحد بينهما، اآلتيةوحالة العجز 

أبن يضع كل منهما واحدة ، (أعانة اثنان هبما)ولعجز من املتقد ِّم عن محل املقدمتني كما ذكر 
فإن عجزوا فسبعة أو تسعة أو أكثر وترا  ، منهما على عاتقه فحاملها بَّل عجز ثَّلثة وبه مخسة

 .(5)احلاجةحبسب 
بيع أن حيمله أربعة كل واحد بعمود  أبن يضع أحد املقدَّمني العمود األمين على ، والرتَّ

فإن ، واملؤخران كذلك ب[2/465]، واآلخر العمود األيسر على عاتقه األمين، عاتقه األيسر
و أ، انبوالزائد على األصل حيمل من اجلو ، عجزوا فستَّة أو مثانية أو أكثر شفعا  حبسب احلاجة

 .(7)لبدانته؛ (6)-م-هللا بن عمريزاد عمد معرتضة كما فعل بعبيد
لكن استثين الطفل الذي اعتيد محله على ، ويكره االقتصار على واحد أو اثنني 

                                 
، -م-( هو: سعد بن معاذ بن النعمان األنصاري، سيد األوس، أسلم على يد مصعب بن عمري 1)

وشهد بدرا ، وأحدا  واخلندق، ورُمِّي يوم اخلندق بسهم فعاش شهرا  ُث انتقض جرحه؛ فمات منه، 
مخس من اهلجرة، وحكم يف بين قريظة، أبن تُ ْقتل الرجال، وتقسم األموال، وتسىب  وذلك سنة

  .(2046، رقم:2/461(، وأسد الغابة )958، رقم:2/602الذراري. انظر: ترمجته االستيعاب )

فه النووي يف خَّلصة األحكام ضعَّ و (، مرسَّل ، 5/264رواه البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر ) (2)
 (. 5/226(، واجملموع )3552م:، رق2/994)

 ( قوله: ))على عاتقه(( سقط من نسخة )ب(. 3)
 (. 2/465(، وهناية احملتاج )5/227(، واجملموع )1/629(، وروضة الطالبني )2/416( انظر: العزيز )4)

 ( انظر: املصادر السابقة. 5)

بن عمر بن اخلطاب بن نُفيل القرشي، تقدم نسبه عند ذكر أبيه، ُولَِّد على عهد رسول  ( هو: عبيدهللا6)
عمد ابنه عبيدهللا إىل اهلرمزان  --، وكان من شجعان قريش وفرساهنم، وملا قُتَِّل عمر--هللا 

، 3/1010ومجاعة من الفرس فقتلهم، قُتَِّل بصفني سنة ست وثَّلثني. انظر: االستيعاب )
 (. 6255، رقم:5/41(، واإلصابة )3473، رقم:3/522، وأسد الغابة )( 1718رقم:

 .(5/227(، واجملموع )1/629(، وروضة الطالبني )2/416( انظر: العزيز )7)
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 .(1)األيدي
بني الكيفيتني أبن حيمل اترة ابهليئة األوىل واترة ابهليئة الثانية أفضل من االقتصار  واجلمع 

 .خروجا  من اخلَّلف يف أيهما أفضل؛ عن النص وكثريين (2)على إحدامها كما يف اجملموع
أي يف شرحيه نقَّل  عن  ،(3)وتفسري صفة اجلمع بينهما مبا ذكر هو ما نقله فيه عن الرافعي 

 وتصريح غريه أن، وعن غريه بعد نقله عن إشارة املاوردي (5)الروضة (4)وتبعه يف، بعضهم وأقره
ومجع غريه أبن الثاين ، أن حيملها مخسة أربعة من اجلوانب وواحد بني العمودين (6)[صفته]

مشيعيها  (8)ابلنسبة إىل كل]من[ (7)ابلن ِّسبة للجنازة إذ األفضل محلها خبمسة دائما  واألول
وكيفية ابلنسبة إىل  ، كيفية ابلنسبة إليها،  (9)فيحمل اترة كذا واترة كذا فيكون للجمع كيفيتان/

 .(10)كل واحد
 ُُثَّ ، حبمل املقدَّم على كتفيه أ[2/466]بدأ  (11)ك حبملها ابهليئة األوىلومن أراد الترب 

أو  ،(12)لئَّلَّ ميشي خلفها فيأخذ األمين املؤخر؛ بني يديهايتقدَّم ُُثَّ ، ابلعمود األيسر املؤخر
ألن فيه البداءة بيمني ؛ ابهليئة الثانية جعل أوال  العمود األيسر من مقدمها على عاتقه األمين

فيبدأ ابألمين من  ملا مرَّ  ؛يتقدَّم بني يديهاُُثَّ ، األيسر من مؤخرها كذلكُُثَّ ، احلامل واحملمول

                                 
 (. 2/466(، وهناية احملتاج )2/288) ( انظر: أسىن املطالب1)

 (. 5/227( اجملموع )2)

 (. 2/416( انظر: العزيز )3)

 فيه((. ( يف نسخة )ج(: ))4)
 (. 1/629( روضة الطالبني )5)

 ( يف األصل: ))صفيَّة(( وهو تصحيف. 6)
 ( يف نسخة )د(: ))واألوىل((. 7)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج( و)د(. ( 8)
 /أ من نسخة )ب(. 314( هناية ل9)
 (. 2/288( انظر: أسىن املطالب )10)
 ( أي احلمل بني العمودين. 11)
 (. 2/466(، وهناية احملتاج )2/288) وأسىن املطالب(، 5/227( انظر: اجملموع )12)
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 .(1) األمين من مؤخرها كذلكُُثَّ ، مقدمها على عاتقه األيسر
خَّلفا  ، (2)وحيمل املقدم على كتفه مقدما  أو مؤخرا  ، أو ابهليئتني أتى مبا أتى به يف الثَّانية 

 .(3)ملايومهه كَّلم السبكي
كما يف الروضة (مشي)ندب لكل مشيع هلا (و)   (5)وأصلها ،(4)وكونه ولو راكبا  

أو ، أي معاينا  هلا، املصن ِّف قِّبَ َلَها بكسر أوله وفتح اثنيه (7)]كَّلم[ خَّلفا  ملا يومهه، (6)واجملموع
  .وبضمهما أي عندها، بفتحهما أي مقابَّل  هلا

 
 

وإن  (11)وغريه (10)يف أصله (9)به/ (8)وعلى كل فعبارته ال تفيد ندب كونه أمامها ]املصرَّح[
 .(12)أفادت ما ليس فيه من ندب القرب منها

وذلك لَّلتباع يف األولني صححه أبو ، (13)وضابطه أن يكون حبيث يراها إن التفت 
:  ب[2/467] وملا صح من قوله، ضعيف، (1)«امشوا خلف اجلنائز»: وخرب، (14)داود

                                 
 (. 2/288) (، وأسىن املطالب1/629( انظر: روضة الطالبني )1)
 (. 2/289( انظر: أسىن املطالب )2)
 (. 609( انظر: االبتهاج شرح املنهاج )ص3)
 (. 1/629( روضة الطالبني )4)
 (. 2/417( انظر: العزيز )5)
 (. 5/235( اجملموع )6)
 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (7)
  .( يف األصل: ))املصن ِّف((8)
 /ب من نسخة )ج(. 191( هناية ل9)
 (. 203احلاوي الصغري )ص :( وعبارة أصله قال: " واملشي ُقدَّامها"، انظر10)
 (.2/374(، والوسيط )1/252(، واملهذب )3/41( انظر: احلاوي الكبري )11)
 (. 2/467(، وهناية احملتاج )2/289) ( انظر: أسىن املطالب12)
 (. 2/289) (، وأسىن املطالب5/235(، واجملموع )2/417( انظر: العزيز )13)
، 570لعله يشري إىل ما رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف اتباع امليت ابلنار )ص (14)
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وأخذ منه الرافعي يف ، (3)«منهاواملاشي عن ميينها ومشاهلا قريبا  ، خلف اجلنازة (2)الراكب يسري»
وألن ؛ بل نقَّل فيه االتفاق؛ أن األوىل للراكب السري خلفها (5)تبعا  للخطايب (4)شرح املسند
لكن قال ، (7)األذرعي (6)اعتمده ومن َُثَّ ، ودليله قوي، ة يؤذي املشاةسري الداب

أمامها كما ذكره يف إذ ال خَّلف عندان أنه يكون ؛ دعوى االتفاق خطأ:(9)/(8)األسنوى
 .والذي أوقعه يف ذلك هو اإلمام اخلطايب (11)وصرَّح به مجع (10)الشرحني

واعرتاض ، (12)عنها مل حيصل له الفضيلة إال أن نسب إليها أبن يكثر املشيعون دَ عُ ولو ب َ  

                                                                                               
، «ال تتبع اجلنازة بصوت وال انر»قال:  --(، من حديث أيب هريرة، ولفظه عن النيب 3171رقم:

 (. 742، رقم:3/193فه األلباين يف إرواء الغليل )، واحلديث ضعَّ «وال ميشي بني يديها»زاد هارون:
  التايل. أقف عليه هبذا اللفظ، إَّنا ورد بلفظ آخر كما سيأيت يف احلديث مل (1)
 ( يف نسخة )ب(: ))ميشي((. 2)
(، ورواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: املشي أمام اجلنازة 18181رقم:، 30/117رواه أمحد ) (3)

(، ورواه البيهقي يف  1344، رقم:1/517(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )3180، رقم:572)ص
، 4/12كتاب اجلنائز، ابب: السقط يغسل ويكفن ويصلَّى عليه إن استهل أو ُعرَِّفت له حياة )

الراكب يسري خلف اجلنازة، واملاشي »، بلفظ: --غرية بن شعبة (، من حديث امل6878رقم:
ميشي خلفها وأمامها وعن ميينها وعن يسارها قريبا  منها، والسقط يصلَّى عليه، ويدعى لوالديه 

، 3/169، ويف بعض األلفاظ ابلعافية والرمحة، صححه األلباين يف إرواء الغليل )«ابملغفرة والرمحة
 (. 716رقم:

 (. 4/227( شرح مسند الشافعي )4)
  (.1/308( انظر: معامل السنن )5)

 ( يف نسخة )ج(: ))اعرتضه((. 6)
 (. 2/260( انظر النقل عنه يف الغرر البهية )7)
 (. 424( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص8)
 /ب من نسخة )د(. 182( هناية ل9)
 (. 2/417( انظر: العزيز )10)
 (. 3/44(، وهناية املطلب )3/42( منهم املاوردي وإمام احلرمني وغريمها، انظر: احلاوي الكبري )11)
 (.2/467(، وهناية احملتاج )2/289(، وأسىن املطالب )5/235( انظر: اجملموع )12)
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واملتجه قال  ُُثَّ ، عد عنهاإذ الرؤية حتصل مع البُ ؛ ضبط القرب السابق أبنه ال معىن له (1)الزركشي
إذ  ؛وإال فَّل اشتباه، فضيلة التَّشييع (3)معها حصلت (2)أنه إن كان حبيث ينسب إليها وأنه
ضابط  (4)فما ذكره/، مقام التَّشييع ومقام قرب التَّشييع، الكَّلم كما علم مما قررته يف مقامني

مشيع  (5)منعطففمن مل يرها لكثرة الناس أو حيلولة ، ضابط قرب املشيع وما مرَّ ، التَّشييع
الكمال دون أصل  (7)ولو مشى خلفها ]فاته[ أ[2/468]، رآها مشيع قريب (6)ومن، بعيد

  .(8)الفضيلة
 .(9)وال يكره سبقه إىل املقربة

 .(10)إن شاء استمر قائما  إىل أن توضع وإن شاء قعدُُثَّ  
عن األصحاب لغري املعذور بنحو مرض ركوبه يف ذهابه معها  (11)ويكره كما يف اجملموع 

مَّلئكة هللا  ن إنأال تستحيو » :قال للركبان -- ملا ورد عن ثوابن موقوفا  أنه؛ دون رجوعه
ُأيت بدابة وهو  -- ويؤيده رواية أيب داود أنه، (12)«على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب

                                 
  (.2/289النقل عنه  يف أسىن املطالب ) ( انظر1)
 ( يف نسخة )ب(: ))فإنه((. 2)
 حصل له((. (يف نسخة )ج(: ))3)
 /ب من نسخة )ب(. 314( هناية ل4)
 يف نسخة )ب(: ))متعلق((.  (5)
 يف نسخة )ب(: ))وإن((.  (6)
 ( يف األصل: ))فإنه(( وهو تصحيف. 7)
 . (2/467(، وهناية احملتاج )2/289) (، وأسىن املطالب5/235( انظر: اجملموع )8)

 (.2/289) (، وأسىن املطالب1/630)(، وروضة الطالبني 2/417( انظر: العزيز )9)
 املصادر السابقة.( انظر: 10)
 (. 5/235( اجملموع )11)
، 309رواه الرتمذي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف كراهية الركوب خلف اجلنازة )ص (12)

(، ورواه البيهقي يف كتاب 1315، رقم:1/508(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )1014رقم:
(، صححه البيهقي موقوفا ، 6955، رقم:4/33: الركوب عند االنصراف من اجلنازة )اجلنائز، ابب

 ونقل تصحيحه عن البخاري. 
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إن املَّلئكة  » :فقيل له فقال، بدابة فركب (2)ُأيت (1)انصرف[]أن يركب فلما  مع جنازة فأىب
 .(3)«فلما ذهبوا ركبت، كانت متشي فلم أكن ألركب وهم ميشون

 ملا ؛ (4)وهو ضرب من العدو إن مل يضرَّه، هبا بني املشي املعتاد واخلبب (إسراع) بَ دِّ نُ (و) 
 
 
 

وألن ما فوقه يؤدي ، (6)ومحل على ذلك خلرب به رواه أبو داود والرتمذي (5)صح من األمر به
 .(1)ه فالثاين أفضلفإن ضرَّ  (7)إىل انقطاع الضُّعفاء

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 .((أيت : ))ُُثَّ يف األصل( 2)
(، ورواه احلاكم يف  3177، رقم:571رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب الركوب يف اجلنازة )ص (3)

(، وقال صحيح على شرط الشيخني، ورواه البيهقي يف كتاب 1314، رقم:1/507)كتاب اجلنائز 
، --(، من حديث ثوابن 6954، رقم:4/33اجلنائز، ابب: الركوب عند االنصراف من اجلنازة )

 (. 75وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
(، 5/230واجملموع ) (،1/630(، وروضة الطالبني )2/417(، والعزيز )1/252( انظر: املهذب )4)

  (.2/467(، وهناية احملتاج )2/290) وأسىن املطالب

، 1/346يف كتاب اجلنائز، ابب: السرعة ابجلنازة ) يف صحيحه ( ُيشري بذلك إىل ما رواه البخاري5) 
، 1/419يف كتاب اجلنائز، ابب: اإلسراع ابجلنازة ) يف صحيحه (، ورواه مسلم1315رقم:
أسرعوا ابجلنازة، فإن تك صاحلة  »: --، ولفظه قال--(، من حديث أيب هريرة 944رقم:

 . «فخري تقدموهنا، وإن يُك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم
(، ورواه الرتمذي يف  3184رقم:، 572رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: اإلسراع ابجلنازة )ص (6)

(، من حديث ابن 1013، رقم:308كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف املشي خلف اجلنازة )ص
ما دون »عن املشي خلف اجلنازة؟ قال:  --سألنا رسول هللا"قال: ، ولفظه: --مسعود 

ع (، واجملمو 3562، رقم:2/996فه النووي يف خَّلصة األحكام )، واحلديث ضعَّ «اخلبب
فه البخاري وابن عدي والرتمذي والنسائي والبيهقي قال احلافظ ابن حجر:"ضعَّ و (، 5/230)

 (. 917، رقم:3/1181التلخيص احلبري ) :وغريهم"، انظر
 ( يف نسخة )ب(: ))الضعيف((، ويف نسخة )ج(: ))الضعف((. 7)
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 .(2)ولو خيف عليه تغري زيد يف اإلسراع إن مل خيف بسببه تغري آخر 
 .(3)ويندب سرت املرأة بشيء كاخليمة 
ويكره للنساء إن مل يتضمن ، للرجال إىل أن تدفن ب[2/469] ويتأكد تشييع اجلنازة 

 .(5)وعليه حيمل ما ورد مما يدل على التحرمي، (4)حراما  وإال حرم
، الزوجة واململوك (7)وأحلق به األذرعي، (6)وال يكره تشييع جنازة كافر قريب وال زايرة قربه 

إال أن يفرق أبن يف العيادة مراعاة ووفاء ، يف العيادة اإلحلاق أوىل وقياس ما مرَّ ، ونظر يف اجلار
 .(8)وهذا أوجه، النقطاع اجلوار ابملوت؛ حبق اجلوار دون التَّشييع

 .(9)وأن جيمَّر عند القرب، ويكره اتباع اجلنازة بنار ولو يف جممرة
 .(10)بل السنة فكرهم يف املوت فما بعده، وحتدث الذاهبني معها يف أمور الدنيا 
وأجاب الشافعي واجلمهور عما صح من أمر ، (11)به ومل يرد الذهاب معها وقيام من مرَّت 

أبنه منسوخ فَّل يؤمر من ، (12)من مرَّت به ابلقيام ومن تبعها أبن ال يقعد عند القرب حىت توضع

                                                                                               
 (. 2/290) ( انظر: أسىن املطالب1)
(، وأسىن املطالب 5/230(، واجملموع )1/630(، وروضة الطالبني )2/417( انظر: العزيز )2)

 (. 2/467(، وهناية احملتاج )2/290)
 (. 5/229(، واجملموع )1/630( انظر: روضة الطالبني )3)
 (. 2/290) (، وأسىن املطالب5/231(، واجملموع )1/630( انظر: روضة الطالبني )4)
 (. 626( انظر: )ص5)
  .(5/120(، واجملموع )1/630(، وروضة الطالبني )2/449انظر: العزيز ) (6)
  (.3/23(، وهناية احملتاج )2/291( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)

 (. 3/23( انظر: هناية احملتاج )8)

 .(3/216(، والغرر البهية )5/237(، واجملموع )1/630( انظر: روضة الطالبني )9)

 .(2/292) (، وأسىن املطالب5/282(، واجملموع )1/630انظر: روضة الطالبني )( 10)

 . (2/292) (، وأسىن املطالب5/236(، واجملموع )1/630( انظر: روضة الطالبني )11)

يف كتاب اجلنائز، ابب: من تبع جنازة فَّل يقعد حىت  يف صحيحهرواه البخاري بذلك إىل  ( ُيشري12)
َر ابلقيام )توضع عن مناكب الرجال ف  يف صحيحه (، ورواه مسلم1310، رقم:1/345إن قعد أُمِّ

 ،--(، من حديث أيب سعيد اخلدري959، رقم:1/426يف كتاب اجلنائز، ابب: القيام للجنازة )
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 (5)/(4)قول املتويل (3)لكن اختار يف شرحي املهذب ومسلم، (2)وال من تبعها ابلقيام (1)مرَّت]به[
األحاديث صحت ابألمر ابلقيام ومل يثبت يف القعود شيء إال  (6)فإن، يندب هلما القيام

وقام  مع اجلنازة حىت توضع أ- [2/470]-قام النيب، (7)حديث علي الذي يف مسلم وغريه
رأى انسا  قياما   --أن عليا   وروى البيهقي، قعد بعد ذلك وأمرهم ابلقعود ُُثَّ ، الناس معه
-رسول هللا  (8)]فإن[، اجلنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوطا  أن اجلسواينتظرون 

- /ر فيما اختاره لألول ونظ (11)لكن انتصر األذرعي، (10)بعد أن كان يقوم (9)قد جلس
قائما   رآه قال وهو الظاهر وهلذا أمر ابلقعود من، الرتك مطلقا   --أبن الذي فهمه علي

 .واحتج ابحلديث
وأن يقول ، وأن يثين عليها إن كانت أهَّل  لذلك، ت به جنازة أن يدعو هلاويسن ملن مرَّ  

                                                                                               
إذا رأيتم اجلنازة فقوموا، فمن تبعها فَّل يقعد حىت »قال:  --ولفظه عند البخاري أن النيب

 . «توضع

 سقط من األصل.  (1)
 (. 2/467(، وهناية احملتاج )2/292) (، وأسىن املطالب1/630( انظر: روضة الطالبني )2)

 (. 5/236(، واجملموع )7/37مسلم )صحيح  ى( انظر: شرح النووي عل3)

 (. 5/236(، واجملموع )1/630روضة الطالبني ) ( انظر النقل عنه يف4)

 /أ من نسخة )ب(. 315( هناية ل5)
 ( و)د(: ))أبن((. ( يف نسخة )ب(و)ج6)
(، من حديث 962، رقم:1/427( وورد عند مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: نسخ القيام للجنازة )7)

ونقل احلافظ ابن حجر عن الشافعي قوله: وقعد"،  --، ولفظه قال: "قام رسول هللا--علي
 (. 3/1180احلبري ) التلخيص :انظر ،--انسخ حلديث أيب سعيد اخلدري  --حديث علي 

 .( يف األصل: ))قال((8)
 /أ من نسخة )ج(. 192( هناية ل9)
، 4/41رواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ ) (10)

بن حجر "جمهول"، انظر تقريب ا(، ويف إسناده قيس بن مسعود قال عنه احلافظ 6988رقم:
 (. 5590رقم: 457التهذيب )ص

 (. 3/261( انظر النقل عنه يف حاشية العبادي على الغرر البهية )11)
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أو هللا أكرب صدق هللا ، أو سبحان امللك القدوس، سبحان هللا احلي الذي ال ميوت »:من رآها
من قال  (3)وورد عند الطرباين، (2)«اللهم زدان إمياان  وتسليما  ، هللا ورسوله (1)هذا ما وعد، ورسوله

 .(4)«ُكتَِّب له عشرون حسنة  »:هذا األخري
لتحصيل القرياطني األول ابلصَّلة عليه املسبوقة ؛ من الدَّفن (مكث إىل فراغ)ندب (و) 

، ابملواراة فقط ب[2/471] وال يكتفي، فنإىل متام الدَّ  (5)والثاين ابحلضور معه، ابحلضور معه
أو ، فإن اقتصر على األول حصل له قرياط واحد، (7)تبعا  لإلمام (6)خَّلفا  ملا تومهه عبارة احلاوي

ل  على الثاين فهل حيصل له قرياط أو حصول الثاين مشروط حبصول األول وال عكس ك
: قال (9)حيث، صرَّح بذلك (8)ُث رأيت] النووي، وكَّلمهم كاحلديث إىل الثاين أقرب، مل حمت

فاشرتط حلصوله شيئني ، عها بعد الصَّلة انتهىإَّنا ُجعل يف احلديث حصول الثاين ملن تب

                                 
 يف نسخة )د(: ))وعدان((.  (1)
 (. 2/293) (، وأسىن املطالب5/238( انظر: اجملموع )2)

هو: سليمان بن أمحد بن أمحد الطرباين، ُولَِّد بعكاشة سنة ستني ومائتني، حدَّث عن ألف شيخ أو  (3)
أكثر، فسمع هاشم الطرباين، وأدريس العطَّار، وغريمها، روى عنه أبو بكر بن مردويه، وأبو عمر 

صحابة، وغري ذلك، البسطامي، وغريمها، صنَّف ُكتبا  كثرية منها: املعاجم الثَّلثة، والدعاء، ومعرفة ال
(، وتذكرة 845، رقم:3/107تويف سنة ستني وثَّلمثائة. انظر ترمجته: طبقات علماء احلديث )

 (. 845، رقم:388(، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص875، رقم:3/912احلفاظ )

-     عن النيب  --(، من حديث أنس بن مالك 1161، رقم:352رواه الطرباين يف الدعاء )ص (4)
-- :من رأى جنازة فقال: هللا أكرب صدق هللا ورسوله، هذا ما وعد هللا ورسوله، اللهم زدان »قال

، وفيه سليمان بن عمر النخعي، قال عنه أمحد أنه كذاب، «إمياان  وتسليما ، ُكتب له عشرون حسنة
(، وقال الزيلعي: 4/219الكامل البن عدي ) :وقال البخاري رماه قتيبة وإسحاق ابلكذب، انظر

 (. 4/417نصب الراية ) :انظر ،مجعوا على تضعيفه"أ"

 ( قوله: ))والثاين ابحلضور معه(( سقط من نسخة )ج(. 5)
 (. 203احلاوي الصغري )ص ( وعبارته: " واملكث إىل املواراة أوىل"،6)

 (. 3/32( انظر: هناية املطلب )7)

 (. 5/231( انظر: اجملموع )8)

 ( قوله: ))حيث(( سقط من نسخة )ب(. 9)
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وهو ، ما يؤيده (2)ويف اجملموع وغريه، (1)وكونه بعد الصَّلة أي منه كما هو ظاهر[، اتباعها
حضر وحده ومكث حىت دفن مل حيصل له القرياط الثاين وإن كان له  عليه ُُثَّ  يَ ل ِّ لو صُ  (3)أنه

من شهد اجلنازة حىت ُيصلَّى » : --قوله  (4)واألصل يف ذلك ما صح من، أجر يف اجلملة
، (5)«وإهنما كاجلبلني العظيمني، ومن شهدها حىت يفرغ من دفنها فله قرياطان، عليها فله قرياط

حىت »: (7)فن حتمل رواية/وعلى التَّقييد ابلفراغ من الدَّ ، (6)«أصغرمها مثل أحد»: ويف رواية
يف كتاب اإلميان التَّصريح أبن  (10)ويف البخاري، (9)«حىت توضع يف اللحد» : ورواية، (8)«تدفن

                                 
قال: إَّنا ُجعل يف احلديث حصول الثاين ملن تبعها بعد الصَّلة  ))النووي صرح بذلك حيث :( قوله1)

 أي منه كما هو ظاهر(( سقط من األصل.  ،فاشرتط حلصوله شيئني اتباعها وكونه بعد الصَّلة ،انتهى
 (. 2/338(، وأسىن املطالب )5/231( اجملموع )2)

 )د(. و( قوله: ))ما يؤيده وهو أنه(( سقط من نسخة )ب(و)ج(3)
 ( يف نسخة )ج(: ))يف((. 4)
(، 1325، رقم:1/350يف كتاب اجلنائز، ابب: من انتظر حىت تدفن ) يف صحيحه رواه البخاري (5)

، 1/420يف كتاب اجلنائز، ابب: فضل الصَّلة على اجلنازة واتباعها ) يف صحيحه ورواه مسلم
 . --( من حديث أيب هريرة 945رقم:

، 1/420يف كتاب اجلنائز، ابب: فضل الصَّلة على اجلنازة واتباعها ) يف صحيحهرواه مسلم  (6)
 . --(، من حديث أيب هريرة 945رقم:

 /ب من نسخة )ب(. 315( هناية ل7)
(، 1325، رقم:1/350يف كتاب اجلنائز، ابب: من انتظر حىت تدفن ) يف صحيحه البخاريرواه  (8)

، 1/420يف كتاب اجلنائز، ابب:فضل الصَّلة على اجلنازة واتباعها) يف صحيحه ورواه مسلم
 .--أيب هريرة من حديث  ( 945رقم:

، 1/420يف كتاب اجلنائز، ابب: فضل الصَّلة على اجلنازة واتباعها ) يف صحيحه رواه مسلم (9)
 . --(، من حديث أيب هريرة 945رقم:

(، من 47، رقم:1/45يف كتاب اإلميان، ابب: اتباع اجلنائز من اإلميان ) يف صحيحه رواه البخاري (10)
مياان  واحتسااب ، من اتبع جنازة مسلم، إ»: --، ولفظه قال رسول هللا --حديث أيب هريرة 

وكان معه حىت يصلَّى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من األجر بقرياطني، كل قرياط مثل أحد، 
 . «ومن صلَّى عليها ُث رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقرياط 
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، وغريه (1)وهذا ما اعتمده ابن الصباغ، حىت يكون احلاصل ثَّلثة، القرياطني غري قرياط الصَّلة
]أي ، (2)«من تبع جنازة حىت يقضى دفنها ُكتَِّب له ثَّلثة قراريط»: لكن روى الطرباين مرفوعا  

، (3)وآخر لتشييعها إىل فراغ دفنها[، وآخر هلا، الصَّلةواحد للحضور معها من أهلها إىل 
قاله ، ويتعدد قرياط الصَّلة بتعدد اجلنائز وإن صلَّى عليها كلها دفعة واحدةأ[ 2/472]

 .(6)والبارزي (5)كالسبكي  (4)األذرعي
ويسن مل حضر الدفن أو عقبه أن يقف عند القرب ويدعو ويستغفر له قدر ما تنحر جزور 

 .(8()7)ويفرق حلمها
عن األصحاب يسن أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموه كان  (9)ويف اجملموع 
 .أفضل
 (10)ال تقدم، واعلم أن شرط صحة الصَّلة على امليت تقدم غسله أو تيممه بشرطه 

                                 
 (237، بتحقيق الطالب: فيصل العصيمي )صيف فروع الشافعية ( انظر: الشامل1)

، قال الطرباين: -م-(، من حديث جابر بن عبدهللا 9292، رقم:9/117األوسط )رواه الطرباين يف  (2)
"مل يرو هذا احلديث عن اخلليل بن مرَّة إال موسى بن أعني، وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد"، 

(، وميزان االعتدال 3/504فه غري واحد، انظر الكامل البن عدي )قلت: اخلليل بن مرَّة ضعَّ 
 (. 1/296صب الراية )(، ون1/667)

( قوله: ))أي واحد للحضور معها من أهلها إىل الصَّلة وآخر هلا وآخر لتشييعها إىل فراغ دفنها(( 3)
 سقط من األصل. 

 (. 2/338( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )4)

 (. 2/338الرملي الكبري على أسىن املطالب ) حاشيةانظر النقل عنه يف ( 5)

 (. 3/31عنه يف هناية احملتاج )( انظر النقل 6)

 .(2/328) (، وأسىن املطالب5/254(، واجملموع )74( انظر: فتاوى النووي )ص7)

( أما التحديد هبذا القدر فقد ثبت يف صحيح مسلم يف كتاب اإلميان، ابب: كون اإلسَّلم يهدم ما 8)
أقيموا  قال: "...ُُثَّ  -م -(، من وصية عمرو بن العاص121، رقم:1/66قبله وكذا اهلجرة واحلج )

 حول قربي قدر ما تنحر جزور ويقسم حلمها حىت أستأنس بكم،. . . ". 

 (. 5/254( اجملموع )9)

 ( يف نسخة )ج(: ))بعدم((. 10)
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 .(1)تكفينه لكن األوىل أن يكفن
تيب هنا يف  ، (2)ُكرِّهفإن ُصل َِّي عليه قبل التكفني   (ُيصلَّى عليه)بعد التَّكفني  (ثَّ )  فالرتَّ

للندب خبَّلفه بني الغسل والصَّلة فإنه لَّلشرتاط كما علم من كَّلمه يف  (3)كَّلمه كأصله
ملا ؛ (5)أتخريها عنهما -- كفني ال الغسل مع أن الثابت عنهوإَّنا صحت قبل التَّ ، (4)التيمم

، كفنيالقرب ينبش للغسل ال للتَّ بدليل أن ، كفني أوسع اباب  من الغسلمن أن التَّ  (6)يف اخلادم
مكشوف  (7)خبَّلف من صلَّى، وأن من صلَّى بَّل طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه اإلعادة

له أبن كون السرت دون  (9)ارحالشَّ  ب[2/473]ومنازعة ، ا يسرتها بهعمَّ  (8)]لعجزه[ ،العورة
يرد أبنه يلزم منه أن ، املصلَّى عليهالطهارة يف احلي املصل ِّي ال يلزم منه أن يكون دوهنا يف امليت 

فمن يتلبس ، ألن املصل ِّي متلبس ابلعبادة ومناجاة هللا تعاىل؛ ابألوىل (10)يكون دوهنا يف امليت
فن بَّل غسل وبَّل تكفني صريح يف األدونية كما هو على أن الفرق فيه بني الدَّ ، أوىل (11)بذلك
 .(12)ظاهر
 .(14)يف التيمم كما مرَّ   (13)فن وجب غسله به يف احلضرولو وجد املاء بعد التيمم وقبل الدَّ  

                                 
 (. 113(، والسراج الوهاج )ص3/25(، وهناية احملتاج )1/631( انظر: روضة الطالبني )1)

 ( انظر: املصادر السابقة. 2)

 (. 203احلاوي الصغري )ص( انظر: 3)

 (. ب604/ل1( انظر: )4)

 (. 495يف قصة تغسيل ابنته، انظر: )ص -ل-يف أحاديث منها حديث أم عطية --ثبت عنه (5)

 (. 2/317( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6)

 ( قوله: ))خبَّلف من صلى(( تكرر يف األصل. 7)
 سقط من األصل.  (8)
 (. أ202/ل1للجوجري )( انظر: شرح اإلرشاد 9)

 ( قوله: ))املصلَّى عليه يرد أبنه يلزم منه أن يكون دوهنا يف امليت(( سقط من نسخة )ب(. 10)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))مل يتلبس بذلك((. 11)
 (. 2/1501( انظر: اإلسعاد )12)
 (. 2/450(، وحاشية الشرباملسي على هناية احملتاج )2/316( انظر: أسىن املطالب )13)
 (. ب256/ل1( انظر: )14)
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 (2)/(1)وأصلها ى عليه كما يف الروضةومن مات بنحو هدم وتعذر إخراجه وغسله ال يصلَّ  
يف  (5)لكن أطال مجع، (4)وجزم به يف املنهاج ال خَّلف فيه (3)ويف اجملموع، عن املتويل وأقراه

أبنه لو مل يوجد ماء وال  (9)وابن األستاذ (8)/(7)وجزم الدارمي، (6)وتبعهم املصن ِّف يف الشرح، رده
 .(10)وظاهره أنه ال فرق بني فقده هلما أو ألحدمها، تراب ُصل َِّي عليه

 
 

                                        لكونه خامتة؛ لوجوب االحتياط يف حقه؛ وعليه فلو وجد كافيا  أحدمها فهل يتعني امليت
 .(12)(11)يف التيمم األول ظاهر ما مرَّ ، أو يتخريَّ ، احليأو ، أمره

 مقتول  (13)والشهيد إما شهيد اآلخرة فقط وهو كل/، امليت إما شهيد أو غريه ُُثَّ  
أو طعن أو ، خَّلفا  ملن قيَّده ابألول، وميت حنو بطن كاملستسقي وغريه، ظلما   أ[2/474]

خَّلفا  ملن قيَّدمها  ،(14)كما قاله الزركشيغرق أو غربة وإن عصى بركوبه البحر أو بغربته  
، وفيه نظر، ُث رأيته استثىن احلامل بزانها، قياسا  على ذلك ؛أو طلق ولو من محل زان، ابإلابحة

                                 
 (.1/644روضة الطالبني ) ،(2/445( انظر: العزيز )1)
 /ب من نسخة )ج(. 192( هناية ل2)
 (. 5/177( اجملموع )3)
 (. 62( منهاج الطالبني )ص4)
 (.2/317(قال به األذرعي والسبكي والدارمي واخلوارزمي، انظر النقل عنهم يف أسىن املطالب )5)

 (. 1/293ناوي )( انظر: إخَّلص ال6)
 (. 2/1502( انظر النقل عنه يف اإلسعاد )7)
 /أ من نسخة )ب(. 316( هناية ل8)
 (. 2/317( انظر النقل عنه يف حاشية الرملي الكبري على أسىن املطالب )9)
 . (2/317( انظر: أسىن املطالب )10)

 أ(. 303/ل1انظر: )( 11)

 (. 1/277(، وهناية احملتاج )1/129الكبري ) ( انظر: احلاوي12)

 /ب من نسخة )د(. 183( هناية ل13)
 (. 2/300أسىن املطالب ) عنه يف ( انظر النقل14)
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والذي يتَّجه أن ، بقا  أو انشزةآوأي فرق بينهما وبني من ركب البحر لشرب اخلمر ومن سافر 
أو ركب البحر وسري ، يف إلقاء احلمل فماتت كأن تسبب،  املوت معصية (1)يقال إن كان سبب

للعصيان ابلسبب املستلزم ؛ فغرق مل حتصل الشهادة؛ السفينة يف وقت ال تسري فيه السفن
ألنه ال ؛ وإن مل يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارهنا معصية، للعصيان ابملسبب

خلرب فيه لكنه موقوف على ابن ؛ ابلعفَّة والكتمان (2)ده الزركشيأو عشق وقيَّ ، تَّلزم بينهما
قال وإال فعشق ، ومبن يتصور إابحة نكاحه هلا شرعا  ويتعذر الوصول إليها، (4)-م-(3)عباس

أما ، اختياري ب[2/475] وهو ظاهر يف عشق، املرد معصية فكيف حتصل هبا درجة الشهادة
 (6)إذ ال معصية به حينئذ؛ الشهادةعشق اضطراري له فينبغي حصول  (5)لو فرض ]حصول[

، يف قتال الكفار بسببه لَ تِّ وأما شهيد الدنيا فقط أبن ال يغسَّل وال يصلَّى عليه وهو من قُ 
 .(7)أو قاتل رايء أو حنومها، أو قُتَِّل مدبرا  ، وقد غل من الغنيمة

وحيث أطلق ، لكن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا، وأما شهيدمها وهو من قُتَِّل كذلك 
 .(8)الشهيد عند الفقهاء انصرف ألحد األخريين

تعظيما  ألمر القتال وترغيبا  ؛ خبَّلف األخريين، وحكم األول أنه يغسَّل ويصلَّى عليه 
 .(9)فيه

يف حرب  )ف مرأة أو رقيقا  أو غري مكلَّ اأبن مات ولو ، إنسان شهيدا   (فإن مات)وحينئذ 
                                 

 ( قوله: ))سبب(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 1)
 (. 2/300( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)

 تكرر يف األصل.  ( قوله: ))على ابن عباس((3)
(، عن ابن عباس 456، رقم:1/352رواه ابن حبان يف اجملروحني يف ترمجة سويد بن سعيد احلداثين ) (4)

فه، وضعَّ  ،«مات مات شهيدا   من عشق فعف فكتم ُُثَّ »: --، ولفظه قال: قال رسول هللا -م-
 (. 3/1265التلخيص احلبري ) :بن حجر تضعيفه عن األئمة، انظراونقل احلافظ 

 من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  زايدة (5)
 (. 2/497(، وهناية احملتاج )2/300) ( انظر: أسىن املطالب6)

 (. 2/497(، وهناية احملتاج )2/299(، وأسىن املطالب )5/219( انظر: اجملموع )7)
 ( انظر: املصادر السابقة. 8)
 ( انظر: املصادر السابقة. 9)
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احلرب يف : أي، (2)/(1)بسببها()أو مل تبق فيه حياة مستقرة ، بل أو حرب كافر واحد، (ُكفَّار
 (4)أو تردَّ ، أو بسَّلحه أو بسَّلح مسلم آخر خطأ، لنا أو هلم (3)بةاولو برمح د، داران أو دارهم

ألن الظاهر موته بسبب القتال ؛ أثر دم (5)أو ُجهَِّل ما مات به وإن مل يكن به، بوهدة
 .والتصريح حبرمتهما من زايدته، (6)أيضا  أ[2/476]فإنه حيرم (كغسله)، الصَّلة عليه (َحُرَمتْ )

  
 
 
 
 

أمر يف قتلى أحد  -- ملا صح من أنه؛ (7)وحائضا  ونفساء (جنبا  )كان (ولو)وحيرمان 
 (10)وروى أمحد، (9)ويف رواية ببنائهما للمفعول، (8)بدفنهم بثياهبم ومل يغسَّلهم ومل يصل ِّ عليهم

                                 
 ( قوله: ))بسببها(( طمس من نسخة )د(1)
 /ب من نسخة )ب(. 317هناية ل( 2)
 ( يف نسخة )ج(: ))ذاته((. 3)
 ( يف نسخة )ج(: ))تردد((. 4)
 ( يف نسخة )د(: ))له((. 5)
 (.5/216(، واجملموع )1/633(، وروضة الطالبني )2/422( انظر: العزيز )6)

(، 5/217واجملموع )(، 1/635(، وروضة الطالبني )2/427(، والعزيز )3/36( انظر: هناية املطلب )7)
 (. 2/497(، وهناية احملتاج )2/297) وأسىن املطالب

 عن(، 1347، رقم:1/355يف كتاب اجلنائز، ابب: من يُقدم يف اللحد ) يف صحيحه رواه البخاري (8)
كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب   --، ولفظه أن رسول هللا -م-جابر بن عبدهللا 

أان »مه يف اللحد، وقال:، فإذا أشري له إىل أحدمها قدَّ «للقرآن؟  أيهم أكثر أخذا  »يقول: واحد، ُُثَّ 
 ، وأمر بدفنهم بدمائهم، ومل يصل ِّ عليهم، ومل يغسلهم. «شهيد على هؤالء

 البخاري أيضا  يف املوضع السابق.  ا( رواه9)

 --ولفظه عن النيب ، -م-(، من حديث جابر بن عبدهللا 14189، رقم:22/97رواه أمحد ) (10)
، صححه «ال تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا  يوم القيامة»أنه قال يف قتلى أحد:
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 .«فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا  يوم القيامة، تغسلوهمال » : قال أنه 
، (2)والتَّعظيم هلم ابستغنائهم عن دعاء غريهم، أثر الشهادة عليهم (1)وحكمة ذلك إبقاء 

بعد مثان  (3)زاد البخاري، خرج فصلَّى على قتلى أحد صَّلته على امليت -- وخرب أنه
إذ ال يصلَّى ؛ يدل له (6)واإلمجاع، دعا هلم كدعائه للميت(5)(4)فاملراد كما ]يف اجملموع[، سنني
 .وعند املخالف ال يصلَّى على القرب بعد ثَّلثة أايم، عندان (7)عليه

 .ألن الشهادة إَّنا تؤثر يف غسل وجب ابملوت؛ (8)وقيل جيب تغسيل اجلنب 
رأيت »: وقال، قُتَِّل يوم أحد وهو جنب ومل يغسله  -(9)-ويرده ما صح أن حنظلة 

ابلشهادة   (1)وألنه طهر عن حدث فسقط؛ فلو وجب مل يسقط إال بفعلنا، (10)«املَّلئكة تغسله
                                                                                               

 . (، وأصله يف البخاري3/164األلباين يف إرواء الغليل )

 ( يف نسخة )ج(: ))أيضا ((. 1)
 (. 2/154ة الطالبني )(، وإعان2/497/(، وهناية احملتاج )2(، العزيز )3/38( انظر: هناية املطلب )2)

(. من حديث عقبة بن عامر 4042،رقم:2/1119غزوة أحد) :رواه البخاري يف كتاب املغازي ابب (3)
-- وفيه صلَّى رسول هللا ،-- .على قتلى أحد بعد مثاين سنني كاملودع لألحياء واألموات. .". 

 سقط من األصل.  (4)
 (. 5/220( اجملموع )5)

 (. 5/220(، واجملموع)5/369(، واألوسط )1/152( انظر: اإلقناع البن املنذر )6)

 ( يف نسخة )ب(: ))عليهم((. 7)
 (. 2/427(، والعزيز )3/36هريرة، وغريمها، انظر: هناية املطلب ) ابن سريج وأيب ورد هذا عن (8)

بن َصْيفي بن زيد بن أمية األنصاري، وهو املعروف  الراهب حنظلة ابن أيب عامر: الصحايب اجلليل ( هو9)
 : بغسيل املَّلئكة؛ ألنه خرج وهو جنب حني مسع النداء للجهاد، قُتل شهيدا  يوم أحد. انظر: ترمجته

 (. 1868، رقم:2/119(، واإلصابة )1281، رقم:2/85أسد الغابة )

ن عامر غسيل املَّلئكة رواه ابن حبان يف كتاب: مناقب الصحابة، ابب: ذكر حنظلة ب (10)
(، ورواه احلاكم يف كتاب معرفة الصحابة، ابب: ذكر مناقب حنظلة بن 7025، رقم:15/495)

(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: اجلنب يستشهد يف املعركة 4917، رقم:3/225عبدهللا )
ه عن جده، قال (، من حديث حيىي بن عبَّاد بن عبدهللا بن الزبري عن أبي6915، رقم:4/21)

البيهقي: مرسل، وهو فيما بني أهل املغازي معروف انتهى، وقال النووي عن رواية ابن الزبري: رواه 
(، واحلديث له شواهد تقوية، وصححه األلباين يف 5/215البيهقي إبسناد جيد، انظر: اجملموع )
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وقد انتفى ، بغري الوجوب والتحرمي ب[2/477] فيحرم إذ ال قائل ، ابلشهادة كغسل املوت
 .(2)األول فثبت الثاين

قطع مبوته وإن ، أما إذا ُجرَِّح يف القتال وبقي فيه بعد انقضائه حياة مستقرة فليس بشهيد
 (3)أو مبرض/، ومثله من مات فجأة فيه، ا عاش بعده أشبه ما لو مات بغري سببهمَّ  ه لنَّ ألَ ؛ بعد

 .(4)أو اغتاله مسلم مطلقا  أو كافر يف غري قتال ،أو قتله أهل البغي
نظرا  إىل أنه حرب كفار ال  ؛(5)نعم لو استعان الكفار ابلبغاة كان مقتول الباغي شهيدا / 

عن القفال لو استعان بغاة بكفار كان مقتول  (6)ويف القوت واخلادم، إىل خصوص القاتل
ويفرق بني هذه وما قبلها أبن األصل يف مقتول الكافر ، نظرا  للقاتل ال للحرب ؛الكافر شهيدا  

هذا احلرب يسمى حرب  أن يكون شهيدا  خبَّلف مقتول املسلم على أنه ال مانع هنا من أن 
 .كفار
كبول خرج ،  وإن حصل بسبب الشهادة، (7)/غري دم (جنس)عن الشهيد وجواب   (ويزال)

ودم حصل بغري سبب الشهادة وإن أدت إزالة  (8)خَّلفا  ملا يومهه كَّلم أصله، بسبب القتل
وظاهر أن املراد ، ألنه ليس من أثر العبادةأ[ 2/478]؛ ذلك إىل إزالة دمه احلاصل بسببها

 .(9)النجس الغري املعفو عنه
، إلطَّلق النهي عن غسل الشهيد؛ أبن حصل بسببها فتحرم إزالته، (ال دم شهادة) 

                                                                                               
 (. 713، رقم:3/167إرواء الغليل )

 ( يف نسخة )ج(: ))تسقط((. 1)
 .(2/265(، والغرر البهية )2/298) (، وأسىن املطالب5/218ظر: اجملموع )( ان2)

 /أ من نسخة )ج(. 193( هناية ل3)
 (. 2/299) (، وأسىن املطالب5/216(، واجملموع )2/424( انظر: العزيز )4)

 /أ من نسخة )د(. 184( هناية ل5)
 (. 3/265( انظر: النقل عن القوت واخلادم يف حاشية العبادي على الغرر البهية )6)

 /أ من نسخة )ب(. 317( هناية ل7)
 (. 204( وعبارته: "وتزال جناسة ال بسبب الشهادة"، انظر: احلاوي الصغري )ص8)
 (. 2/499(، وهناية احملتاج )2/300(، وأسىن املطالب )5/215( انظر: اجملموع )9)
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 .(1)وألنه أثر عبادة
-  ملا صح عن جابر؛ (2)ابلدم (نداب يف ثيابه املَُلطَّخة)الشهيد بقيد زاده بقوله  (نَ ف ِ وكُ ) 
- : وحنن مع النيب ، فأدرج يف ثيابه كما هو، أو حلقه فمات"ُرمَِّي رجل بسهم يف صدره-
-"(3) ،  خة لكن امللطَّ ، خةوإن مل تكن ملطَّ ، واملراد ثيابه اليت مات فيها واعتيد لسبها غالبا

فيجوز نزعها ، لبيان األكمل؛ ابمللطخة (5)فتقييد املصن ِّف وأصله (4)أوىل كما يف اجملموع
وفارق الغسل إببقاء أثر الشهادة على ، كان عليها أثر الشهادةوإن  ، (6)وتكفينه ]يف غريها[

إذا مل تكفه نداب  إن سرتت  (8)عليها (7)مويتم، والصَّلة ابألشعار ابستغنائه عن الدعاء، البدن
 .(10)وإال فوجواب  ، (9)البدن
بعضهم وفارق ما لو قال ، ولو أراد بعض الورثة نزعها وامتنع الباقون مل جيابوا على األوجه 

 .(11)وخروجه عن نظائره، َُثَّ من أتكد ذاك نكف ِّنه يف ثوب وامتنع الباقون مبا مرَّ 
ونفيس ، أو خميط لبسه احملرم لذلك أو حلاجة، القتالب[2/479]أما حرير لبسه لضرورة  

                                 
 (. 2/499(، وهناية احملتاج )2/300( انظر: أسىن املطالب )1)
 (. 5/218(، واجملموع )1/635(، وروضة الطالبني )2/427(، والعزيز )2/380( انظر: الوسيط )2)
(، ورواه أبو داود يف كتاب جلنائز، ابب: يف الشهيد يغسَّل 14951، رقم:23/209( رواه أمحد )3)

يهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: من استحب أن يكون يف ثيابه اليت (، ورواه الب3133، رقم:565)ص
(، 6911، رقم:4/20قُتَِّل فيها بعد أن ينزع عنه احلديد واجللود وما مل يكن من عام لبوس الناس )

، 1/606ن إسناده ابن امللقن يف حتفة احملتاج )(، وحسَّ 5/218صححه النووي يف اجملموع )
 (. 812رقم:

 (. 5/218( اجملموع )4)
 (. 204( انظر: احلاوي الصغري )ص5)
 .( يف األصل: ))فيها((6)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))وليتمم((. 7)
 ( يف نسخة )ب(: ))غريها((. 8)
 ( يف نسخة )ب(و)ج((: ))العورة((. 9)
 (. 2/500(، وهناية احملتاج )2/301) (، وأسىن املطالب2/380( انظر: الوسيط )10)

 السابقة.  املصادر( انظر: 11)
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 .(1)بل ينزع كما حبثه األذرعي، يف تكفينه فيه إسراف مع غيبة الوارث أو حجره فَّل يكفن فيه
وحنوها  ، (آلة حرب)عنه  (3)خَّلفا  للفوراين (2)نداب  كما صرح به املاوردي وغريه (ونزعت) 

ملا رواه أبو داود وأمحد ؛ كدرع وخف وجلد وفروة وجبة حمشوة وغريها مما ال يعتاد لبسه غالبا  
 .ودفنهم بدمائهم وثياهبم (5)]واجللود[ من األمر يف قتلى أحد بنزع احلديد (4)وغريمها
، وجواب  فيهما إن وجب غسله (وُدِفنَ ) (6)بتثليث سينه ط (ِسقْ )خبرقة  رتَِّ سُ  :أي (ووري) 

 .(9) ويف الشرح (8)خَّلفا  ملا يومهه]كَّلمه هنا[، (7)وإال فنداب  
:     والتَّصريح بقوله هنا، كما أييت  (10)وخرج به العلقة واملضغة فيدفنان نداب  من غري سرت 

 .من زايدته "ووري ودفن "

                                 
 (. 3/241( انظر النقل عنه يف حاشية العبادي على الغرر لبهية )1)

 (. 2/1510(، واإلسعاد )3/35( انظر: احلاوي الكبري )2)

 /أ(. 57أنه جيب نزعها، انظر: اإلابنة )لأي: ( 3)

ل (، ورواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف الشهيد يغسَّ 2216، رقم:4/92رواه أمحد ) (4)
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف الصَّلة على الشهداء 3134، رقم:565)ص

(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: من استحب أن يكفن يف 1515، رقم:2/237ودفنهم )
، 4/20ثيابه اليت قُتَِّل فيها بعد أن ينزع عنه احلديد واجللود وما مل يكن من عام لبوس الناس )

بقتلى أحد أن ينزع عنهم  --: "أمر رسول هللا ، قال-م -(، من حديث ابن عباس6912رقم:
(، 822، رقم:13/84) نريفه ابن امللقن يف البدر املاحلديد واجللود وأن يدفنوا بدمائهم وثياهبم"، ضعَّ 

، 3/165) إرواء الغليل (، واأللباين يف2457، رقم:3/1197) بريوابن حجر يف التلخيص احل
 (. 710رقم:

 سقط من األصل.  (5)
لضَّم ِّ والَفْتحِّ والَكْسرِّ. انظر: مقاييس اللغة ) (6) َقُط: الَوَلُد َيْسُقُط قَ ْبَل مَتَامِّهِّ، وُهَو ابِّ (، 3/86الس ِّ

 (. 671والقاموس احمليط )ص
 (. 2/39(، ومغين احملتاج )2/295) (، وأسىن املطالب5/211( انظر: اجملموع )7)
 سقط من األصل.  (8)
 (. 1/294( انظر: إخَّلص الناوي )9)
 (. 1/631(، وروضة الطالبني )5/211( اجملموع )10)
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 (3)انفصل لدون/ (2)حمل ندب ما ذُكَِّر يف السقط حيث (1)]وُعلَِّم من قويل وإال فنداب  أن[
 .(5)(4)]ألنه حنيئذ ال جيب غسله كما أفهمه قوله[؛ أربعة أشهر

 (6)(ُغسِ لَ )حد نفخ الروح فيه :أي مائة وعشرين يوما  : أي(ألربعة أشهر)إذا انفصل (و) 
 َل وه ُغسِّ    وحن (9)مل تظهر أمارة احلياة ابختَّلج(إن ف)، (8()7)وله ق اده ب على تفصيل فيه أف

وفارقت ما قبلها أبنه ، لعدم ظهور حياته؛ وال جتوز الصَّلة عليهأ[2/480]، َن وُدفَِّن وجواب  وُكفِّ  
 .(10)إال الصَّلة رَ كِّ ُل به ما ُذ بدليل أن الذمي يُ ْفعَ ، أوسع اباب  منها

َل  (اْختَ َلجَ )أو ظهرت كأن ، غريه لمت أمارة احلياة بصياح أووإن عُ    بعد انفصاله ُغس ِّ
وظهور ، لتيقن حياته وموته بعدها يف األوىل؛ (12)(11)َن وُدفَِّن كما مرَّ وُكفِّ   (ُصلِ َي عليه)و

 وُصل ِّي (14)إذا استهل الصيب ورث»:-- فيه يف الثاين وملا صح من قوله (13)أمارهتا

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 ( يف نسخة )ب(و)ج( و)د(: ))أن حمل ندب ذينك ما إذا((. 2)
 /ب من نسخة )ب(. 317هناية ل (3)
 سقط من األصل.  (4)
 (. 2/296) ( انظر: أسىن املطالب5)
(، وهناية احملتاج 2/295) (، وأسىن املطالب5/211(، واجملموع )1/632انظر: روضة الطالبني )( 6)

(2/496 .) 
 ( قوله: ))على تفصيل فيه أفاده بقوله(( سقط من نسخة )ج(. 7)
 يف نسخة )ب(: ))غسل وجواب  ُث له حاالن((، ويف نسخة )د(: ))غسل وجواب  وله حاالن((.  (8)
انظر:  ،لُُّج التحرُّك؛ يُ َقاُل: خَتَلََّج الشيُء خَتَلُّجا  واْختَ َلَج اْختَِّّلجا  إِّذا اْضَطَرَب وحترَّكاختلج: التَّخَ  (9)

  (.2/259(، ولسان العرب )7/32هتذيب اللغة )

  .(2/1512(، واإلسعاد )5/210(، واجملموع )1/632(، وروضة الطالبني )2/420( انظر: العزيز )10)

 (.549: )ص( انظر11)
 .(5/210(، واجملموع )1/631(، وروضة الطالبني )2/419( انظر: العزيز )12)

 ( قوله: ))وظهور أمارهتا(( تكرر يف األصل. 13)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))وخرب إذا استهل الصيب ورث((. 14)
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خمصوص عمومه ابلنسبة ، (4)«ُيصلَّى عليه والسقط»:وحديث، (3)]ضعيف[ (2)«(1)عليه
 .(6)(5)أي الصارخ، للصَّلة دون اإلرث ملن مل تظهر فيه أمارة احلياة قياسا  على املستهل

خلق اآلدمي  (8)ظهور (7)وإانطة ما مرَّ ابألربعة أشهر وما دوهنا جرى على الغالب من 
، (9)كما دل عليه كَّلم الشيخنيوإال فالعربة إَّنا هي بظهور خلقه وعدم ظهور خلقه  ، عندها

وغريه أن وقت التخلق هو وقت نفخ الروح مع نقله عن األصحاب أن من مل  (10)وقول اإلمام
 ب[2/481]يتخطط ال جيب تكفينه وال دفنه ومن ُث عرب بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح 

 .(13)وعدمه (12)وعدمه وبعضهم ابلتخطيط/ (11)فيه

                                 
 . نسخة )ب(و)ج(و)د( من قوله: ))وُصل ِّي عليه((، سقط( 1)

(، ورواه ابن 2750، رقم:3/340ابب: إذا استهل املولود ورث )( رواه ابن ماجة يف كتاب الفرائض، 2)
حبان يف كتاب الفرائض، ابب: ذكر األخبار أبن من استهل من الصبيان عند الوالدة ورثوا وورثوا 

، 1/517(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )6032، رقم:13/392واستحقوا الصَّلة عليهم )
قط يغسَّل ويكفَّن ويصلَّى عليه إن استهل (، ورواه البيهقي يف كتاب 1345رقم: اجلنائز، ابب: الس ِّ

، واحلديث ضعيف، انظر: اجملموع --( من حديث جابر6882، رقم:4/12أو عرفت له حياة )
 (. 6/148(، وإرواء الغليل )2/277(، ونصب الراية )5/210)

 سقط من األصل.  (3)

 (. 533( تقدم احلديث، انظر: )ص4)

قط يصلَّى عليه خمصوص عمومه ابلنسبة للصَّلة دون اإلرث ملن مل تظهر فيه ( قوله5) : ))وحديث والس ِّ
 أمارة احلياة قياسا  على املستهل أي الصارخ(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 

 .(2/1512( انظر: اإلسعاد )6)

 ويف نسخة )د(: ))يف((.  (7)
 ( قوله: ))ظهور(( سقط من نسخة )ب(. 8)
 (. 5/210(، واجملموع )1/632(، وروضة الطالبني )2/420العزيز )( انظر: 9)

 (. 3/33( انظر: هناية املطلب )10)

 ( قوله: ))فيه(( سقط من نسخة )ج(. 11)
 /ب من نسخة )د(. 184( هناية ل12)
 (. 2/296(، وأسىن املطالب )2/375( انظر: الوسيط )13)
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 (1)خَّلفا  ملا يومهه تعبري، شهيد إذا وجد ولو ظفرا  أو شعرا  مسلم غري  (وكذا جزء َمْيت  )
وكذا يسرت ، وحتقق انفصاله منه حال املوت فيغسَّل ويصلَّى عليه ويدفن وجواب  ، ابلعضو (2)أصله

، من أن الواجب سرتها فقط إن كان من العورة وإال فنداب  بناء على ما مرَّ ، خبرقة وجواب  أيضا  
الرمحن بن عتاب بن على يد عبد --فقد صلَّت الصحابة ، (4)ابقية (3)وال يقدح غيبة/

وعرفوها خبامته ، يف وقعة اجلمل سنة ست وثَّلثني (6)قُتِّلَ ، وقد ألقاها طائر نسر مبكة (5)أسيد
 .(8)والزبري بن بكار يف أنسابه (7)رواه الشافعي بَّلغا  

أبن انفصل منه حيا  كأذنه ، بعد موته (9)]منه[ وما مل يتحقق انفصاله، أما جزء احلي 
ك كما  َّل جيب فيه ذل فصل منه حيا  أو ميتا  ف أو شك هل ان، ة إذا وجدت بعد موته ق امللتص

 .(10)يف اجملموع
فيجب فيه ما ذكر خبَّلف ما إذا ، إذا عقبه املوت حكمه كاألول (12)(11)نعم املبان منه 

                                 
 .((تعبري كَّلميومهه   : ))يف األصل( 1)
 (. 204احلاوي الصغري )ص( انظر: 2)

 /ب من نسخة )ج(. 193( هناية ل3)
 .(1/631(، وروضة الطالبني )2/418(، العزيز )3/32( انظر: احلاوي الكبري )4)

( هو: عبدالرمحن بن عتَّاب بن أسيد القرشي األموي، وأمه جويرية بنت أيب جهل، ُولَِّد يف آخر حياة 5)
يوم اجلمل، وملا قُتَِّل  لَ يوم اجلمل، فكان يصل ِّي هبم إماما ، قُتِّ  -ل-، وكان مع عائشة--النيب 

، 3/467محلت الطري يده حىت ألقتها ابملدينة، وقيل: مبكة، وقيل ابليمامة. انظر ترمجته: أسد الغابة )
 (. 6240، رقم:5/35(، واإلصابة )3353رقم:

 ( قوله: ))قُتَِّل(( سقط من نسخة )ب(و)ج( و)د(. 6)
 (. 2/601: األم )( انظر7)

 (. 3/1271انظر النقل عنه يف التلخيص احلبري )( 8)

 زايدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (9)
 (. 5/208( اجملموع )10)

 ( قوله: ))منه(( سقط من نسخة )ب(. 11)
 (. 9/76(، ولسان العرب )7/111: ما قطع من أعضاء احلي، انظر: هتذيب اللغة )املبان (12)
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 .(2)وإن مل يندمل اجلرح قاله البغوي (1)تراخى املوت عنه
  (4)]يف موته[ أو ممن شك (3)/ويندب دفن ما انفصل من حي مل ميت حاال   أ[2/482] 

، (8)(7)إكراما  ]لصاحبها[؛ (6)دم فصد (5)ودفن حنو، كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ومضغة
 .(10)وكَّلمهم خيالفه، وجوب لف اليد ودفنها (9)وظاهر كَّلم املتويل

عن صاحب العدة  (11)الواحدة فَّل جيب فيها ما ذكر كما نقله الشيخان (ال الشَّعرة) 
واعرتاضا مبا أييت من أن هذه الصَّلة يف احلقيقة صَّلة غائب فَّل فرق بني الشَّعرة ، وأقراه

وجياب أبهنا وإن كانت كذلك لكن بقيَّة البدن اتبعة ل َِّما ُصل َِّي عليه كما أييت فاشرتط ، وغريها
خبَّلف الشَّعرة فإهنا ليست كذلك فَّل ، حىت يستتبع (12)وقع يف ]الوجود[فيه أن يكون له 
 .(13)يناسبها االستتباع

 .(14)ليموكَّلمهم إىل الفرق أ، حمل نظر؟ قوهل الظُّفر كالشَّعرة أو يفر  

                                 
 ( قوله: ))عنه(( سقط من نسخة )ب(. 1)
 (. 114( انظر: فتاوى البغوي )ص2)

 /أ من نسخة )ب(. 318( هناية ل3)
 سقط من األصل.  (4)
 ( قوله: ))ومضغة ودفن حنو(( سقط من نسخة )ب()ج( و)د(. 5)
 ( يف نسخة )ب(: ))ودم حنو فصد((. 6)
 سقط من األصل.  (7)
(، 3/269(، والغرر البهية )5/208(، واجملموع )1/631الطالبني ) (، وروضة2/418( انظر: العزيز )8)

 (. 2/494وهناية احملتاج )

 (. 2/294( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9)

( يف نسخة )ب(: أعاد هنا ما سبق من قوله: ))خبَّلف ما إذا تراخى املوت عنه وإن مل يندمل اجلرح 10)
 قاله البغوي(( وقد تقدم قريبا . 

 (. 5/208(، واجملموع )2/418( انظر: العزيز )11)

 . األصل: ))الوجوب((( يف12)
 (. 2/495(، وهناية احملتاج )2/294( انظر: أسىن املطالب )13)

 (. 2/495(، وهناية احملتاج )2/294) (، وأسىن املطالب2/418( انظر: العزيز )14)
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؛ الصَّلة عليه ال على العضو وحده: أي( الغائب)وجواب  يف صورة العضو امليت  (وينوي)
وغريه واعتمده  (2)وبه صرح اإلمام، وهذا من زايدته، (1)على غائب ألهنا يف احلقيقة صَّلة

وغسله وبقية ما يشرتط يف صَّلة امليت  ب[2/483]العضو (4)واشرتط حضور (3)السبكي
على  حمل وجوب هذه الصَّلة حيث مل يصلو ، لكون اجلزء الغائب تبعا  للحاضر؛ احلاضر

ه إن كان قد ُصل ِّي عليه بعد غسل وحمل، (5)وإال مل جيب كما اقتضاه كَّلم السبكي، امليت
وعليه ، (6)وإال وجبت لزوال الضرورة اجملو ِّزة للصَّلة عليه بدون غسل العضو لوجداننا له، العضو

وعلى اجلُثَّة ، لو ُقطَِّع رأس ببلد ومحل إىل بلد آخر ُصل ِّي عليه حيث هو (7)محَِّل قول الكايف
 .ابلصَّلة على أحدمها (8)وال يكتفى، حيث هي

َد مي ِّت جمهول أو ، (9)ألن الغالب فيها اإلسَّلم؛ أو بعضه ببَّلدان ُصل ِّي عليه، ولو ُوجِّ
 .(10)بغريها فحكمه كما أييت يف اللقيط يف اببه

واألوىل التَّأخري إىل بعد الدفن كما نص ، وملن حضر بعد الصَّلة فعلها مجاعة وفرادى 
إذ ال يتنفل ؛ لوقوعها منه فرضا  كاألولني؛ وينوي الفرض، (12)الشيخانلَّلتباع رواه ؛ (11)عليه

                                 
 (، وأسىن املطالب5/208وع )(، واجملم1/631(، وروضة الطالبني )2/419( انظر: العزيز )1)

 (. 2/495(، وهناية احملتاج )2/294)

 (. 3/40( انظر: هناية املطلب )2)

 (. 631ص( انظر: االبتهاج شرح املنهاج )3)

 ( يف نسخة )ب(و)د(: ))حصول((. 4)
 (. 645ص( انظر: االبتهاج شرح املنهاج )5)

 (. 2/495(، وهناية احملتاج )2/295) ( انظر: أسىن املطالب6)

 (. 2/495(، وهناية احملتاج )2/295سىن املطالب )أ( انظر النقل عن الكايف يف 7)

 ( يف نسخة )ج(: ))تكفي((. 8)
 (. 2/294) (، وأسىن املطالب1/631(، وروضة الطالبني )2/419( انظر: العزيز )9)

 من نسخة )د(. أ429//ل2انظر:  (10)

 .(2/625األم )( انظر: 11)

يف كتاب اجلنائز، ابب:  يف صحيحه ( أما الصَّلة على القرب فرادى فيستدل جلوازها مبا رواه البخاري12)
يف كتاب اجلنائز،  يف صحيحه(، ورواه مسلم 1337، رقم:1/352الصَّلة على القرب بعدما يدفن )
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  .(2)ومعناه أهنا ال تفعل مرة بعد أخرى قاله الزركشي، (1)هبا
ال جيوز االبتداء بصورهتا من غري جنازة خبَّلف صَّلة الظهر يؤتى  (4)معناه (3)ويف اجملموع
لكن ما قالوه ينتقض بصَّلة النساء مع  أ[2/484]قال  ُُثَّ ، بَّل سبب (5)بصورهتا ابتداء

  .(6)/فإهنا هلن انفلة وهي صحيحة، الرجال
وأجاب عما يقال إذا ، وهذه وقع التنفل هبا تبعا  ، وجياب أبن مرادهم ال يتنفل هبا استقَّلال  

وقد يكون ، أبن السَّاقط ابألوىل عن الباقني حرج الفرض ال هو، سقط احلرج سقط الفرض
وأحد خصال الواجب ، كحج التَّطوع؛  غري فرض وابلدخول فيه يصري فرضا  ابتداء الشيء 

بل تتجدد مصلحته ، أبن فرض الكفاية إذا مل يتم به املقصود (8)السبكي (7)ووضحه، املخري
 (9)]ال[ إذ مقصودها الشفاعة وصَّلة اجلنازة، وحفظ القرآن، كتعلم العلم؛  بتكرر الفاعلني

 .برتكه مطلقا   (10)وليس كل فرض أيُث/، تسقط بفعل البعض وإن سقط احلرج

                                                                                               
 قصة املرأة اليت  يف --(، من حديث أيب هريرة 9564، رقم:1/425ابب: الصَّلة على القرب )

 . «دلوين على قربها، فدلوه فصلَّى عليها»كانت تقمَّ املسجد، فقال: 

يف كتاب اجلنائز،  يف صحيحه البخاري ىيف الصحيحني، رو هذا وأما الصَّلة على القرب مجاعة فثبت       
: مسلم يف كتاب اجلنائز، اببو (، 1319، رقم:1/437ابب الصفوف على اجلنائز بعدما يدفن )

أتى على  --( عن الشعيب قال: أخربين من شهد النيب 954، رقم:1/424الصَّلة على القرب )
 ، واللفظ للبخاري. -م-ثك؟ قال: ابن عباس قرب منبوذ فصفَّهم وكربَّ أربعا ، قلت من حدَّ 

 (. 2/495(، وهناية احملتاج )2/322( انظر: أسىن املطالب )1)

 (. 2/321( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)

 (. 5/203( اجملموع )3)

 .((معناه ))ما يف األصل:( 4)
 ( قوله: ))ابتداء(( سقط من نسخة )ب(. 5)
 /ب من نسخة )ب(. 318( هناية ل6)
 ( يف نسخة )ب(و)د(: ))وصححه((. 7)
 (. 2/322انظر النقل عنه يف أسىن املطالب ) (8)

 .))إذ((( يف األصل: 9)
 /أ من نسخة )د(. 185( هناية ل10)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
555 

ها منفردا  أو يف مجاعة إعادهتا قبل الدَّ : أي (وال تعاد)  ، فن أو بعدهال يندب ملن صَّلَّ
، وهذا من زايدته، (2)(1)وهذه ال يتنفل هبا كما مرَّ  ،املعادة نفل نَّ ألَ ؛ منفردا  أو يف مجاعة

ك، ما ذكر من نفي الندبية (3)األسنويواعرتض   (4)/جلواز التساوي؛ أبنه ال يلزم منه أولوية الرتَّ
ورد مبنع عدم ، كما أفاده كَّلم اجملموعب[2/485]فاألوىل التَّعبري أبن اإلعادة خَّلف األوىل 

أو نداب   ألن كوهنا عبادة تستلزم كوهنا مطلوبة إجيااب  ؛ الزم له يف العبادات (5)بل]هو[، لزوم ذلك
 .(6)أما اإلابحة والعبادة فَّل جتتمعان

يف انعقاد  (7)ومن ُث نظر اإلمام، فإن قلت يلزم من عدم كون العبادة مطلوبة عدم انعقادها
وهنا ليس كذلك ، قلت إَّنا يلزم ذلك أن لو كان عدم الطلب هلا لذاهتا، طلبها (8)لعدم، هذه

 (10)رأيت الشارح ُُثَّ  ،(9)غريها أبنه ال يتنفَّل هباوهو امتياز هذه الصَّلة عن ، بل ألمر خارج
 .أجاب عن ذلك مبا ال يدفع السؤال كما هو ظاهر للمتأمل

فعلى األول ال جتب نية ، فرضا   (12)وقال القاضي، (11)واجلمهور على أن املعادة تقع نفَّل  
 .يف نظريه خبَّلف الثاين الفرضية على ما مرَّ 

وفاء بذمته  ؛وجواب  فيهما علينا إذا مل يكن له مال وال من تلزمه نفقته( وُكفِ َن ذمِ ي َوُدِفنَ ) 

                                 
 (. 554انظر: )ص( 1)

(، واجملموع 1/645(، وروضة الطالبني )2/443(، والعزيز )3/59انظر: احلاوي الكبري ) (2)
 (.2/322(، وأسىن املطالب )5/202)

 (. 3/493( انظر: املهمات )3)

 /أ من نسخة )ج(. 194( هناية ل4)
 من نسخة )ب(و)ج( و)د(.  زايدة (5)
 (. 2/322) ( انظر: أسىن املطالب6)
 . (3/65( انظر: هناية املطلب )7)

 ( يف نسخة )د(: ))بعدم((. 8)
 (. 3/27(، وهناية احملتاج )2/321) ( انظر: أسىن املطالب9)

 أ(. 203ل/1شرح اإلرشاد للجوجري ): ( انظر10)

 (. 2/10(، وإعانة الطالبني )2/321(، وأسىن املطالب )5/202( انظر: اجملموع )11)

 (. 2/321(، وأسىن املطالب )5/202( انظر النقل عنه يف اجملموع )12)
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 .(1)نومثله املعاهد واملؤمَّ ، كما جيب إطعامه وكسوته
وقد ثبت األمر إبلقاء قتلى بدر يف ، دون احلريب واملرتد بل جيوز إغراء الكَّلب جبيفتهما 

 .(4)يتأذَّى النَّاس برحيهما (3)فلئَّلَّ ؛ دفنا أ[2/486] فإن، (2)القليب هبيئتهم
 ،نه النسائيوورد بسند ضعيف وإن حسَّ ، (5)إذ ال مانع؛ ولو حربيا   (وجاز غسل كافر)
 
 
 
 
 
 
 

 .(9)بغسل أبيه (8)أمر عليا / --إنه اثبت مشهور أنه (7)يف أماليه (6)وقال الرافعي

                                 
 (. 2/493، وهناية احملتاج )(2/296) (، وأسىن املطالب5/119(، واجملموع )2/421( انظر: العزيز )1)

 (.615احلديث وخترجيه )ص سيأيت ذكر( 2)

 يف األصل: ))قليَّل ((، وهو تصحيف. ( 3)

 ( انظر: املصادر السابقة. 4)

 (. 2/296) (، وأسىن املطالب5/120(، واجملموع )2/421( انظر: العزيز )5)

 ( يف نسخة )د(: ))الشافعي((. 6)
 /ب(. 132األمايل الشارحة ملفردات الفاحتة )ل (7)

 /أ من نسخة )ب(. 319ل هناية (8)
(، ورواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: الرجل ميوت له قرابة 1092، رقم:2/332رواه أمحد ) (9)

، 320(، ورواه والنسائي يف كتاب اجلنائز، ابب: مواراة املشرك )ص3214، رقم:578مشرك )ص
ل املشرك يغتسل أم ال؟ (، ورواه ابن أيب شيبة يف كتاب اجلنائز، ابب: يف املسلم ي2006رقم: غس ِّ

ل ذا قرابته من املشركني 11155، رقم:2/470) (، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: املسلم يغس ِّ
، قال: قلت --(، من حديث علي6767، رقم:3/564ويتبع جنازته ويدفنه وال ُيصل ِّي عليه )

فوار أابك وال حُتْدَِّثنَّ حداث  اذهب »وإن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال:  --للنيب 
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ے  ﴿: لقوله تعاىل ؛ (1)ولو ذميا   عليه (ال الصالة) 

 .من زايدته (3)والتصريح جبواز الغسل ال الصَّلة، (2)﴾ڭ  ڭ 
كل منهما   (4)[)كشهيد  إن اشتبه(كل من الغسل والصَّلة يف حق كافر   )ووجب(]

قط مل تظهر فيه أمارة حياة بغريه فيغسل اجلميع، (بغري  ) ويكفنون ويصلَّى ، وكذا لو اشتبه سِّ
والصَّلة على حنو ، وال نظر لكون غسل الشهيد حراما  ، بذلكإذ ال يتم الواجب إال ؛ عليهم

على أن الصَّلة يف احلقيقة ليست ، ألن حمل حترميهما ]فيمن تيقن حنو كفره؛ الكافر كذلك
إذ ؛ وعوده على الغسل دون الصَّلة، وحنوه كما أفاده أفراده ضمري وجب (5)على الكافر[

 .(7)لنحو الكافر صورهتا خبَّلف الغسل (6)احلاصل
؛ وهو األفضل، ى على اجلميع دفعة واحدةإذا صلَّ  (ونوى (8)وصلَّى) :قوله وأفاده أيضا   

  ب[2/487] حال (أهلها) أو أفرد كَّل  منهم بصَّلة، ه مل يصل ِّ إال على مسلم والنية جازمةنَّ ألَ 

                                                                                               
فه النووي يف اجملموع ، فواريته ُث جئت فأمرين؛ فاغتسلت ودعا يل، واحلديث ضعَّ «حىت أتتيين

(، وقال احلافظ ابن حجر: "ليس يف شيء من طرق هذا احلديث التصريح أبنه غسَّله إال 5/120)
من غسل امليت ومل يشرع من أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرين فاغتسلت، فإن االغتسال شرع 

، 3/170(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )3/1188دفنه..."، انظر: التلخيص احلبري )
 (. 717رقم:

 (، وأسىن املطالب5/120(، واجملموع )1/632(، وروضة الطالبني )2/421انظر: العزيز ) (1)
 (. 2/493(، وهناية احملتاج )2/296)

 . 84التوبة، آية رقم: ( سورة2)

 ( يف نسخة )د(: ))ال الصَّلة عليه((. 3)
 ( يف األصل: ))إن أشتبه كشهيد كل من الغسل والصَّلة يف حق كل ووجب((. 4)
 سقط من األصل.  (5)
 ( يف نسخة )ب(: ))أو احلاصل((. 6)
(، 2/1518)اإلسعاد و (، 5/213(، واجملموع )1/632(، وروضة الطالبني )2/602( انظر: األم )7)

 (. 2/296) وأسىن املطالب

 ( قوله: ))وصلى(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 8)
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ومثله غري ، وهي من زايدته، وغري الشهيد يف الثانية، وهو املسلم يف األوىل، (1)(منهما)كونه 
صورة اإلفراد إن  (3)ويف، على املسلمني مثَّل  منهم (2)فيقول يف صورة ]اجلمع[، السقط يف الثالثة
دد يف النية، كان مسلما  مثَّل    ميكنوألنه ال ، للضرورة كمن نسي صَّلة من اخلمس؛ ويغتفر الرتَّ

خَّلفا  ، "منهما :"اده قولهاإليهام كما أف (4)الوصول إىل متييز املسلم يف النية حبيث  يرتفع عنه
 .(5)ملا يومهه كَّلم أصله

 .(8)له إن كان مسلما   (7)أو، اللهم اغفر للمسلم منهم (6)ويقول
 .(10()9)يف صَّلة اجلماعة أن تعيني امليت ال جيب ومرَّ  
ككافرة ببطنها جنني مسلم نفخت ،  ويدفن املشتبهان املسلم والكافر بني مقربيت الفريقني 

وقد تتعني الكيفية الثانية كأن يؤدي التأخري ، فإن مل تنفخ فيه دفنت مبقربة الكفار، فيه الروح
 .(11)الجتماعهم إىل تغري أحدهم

أو عدالن ، ويقول إن كان مسلما  ، ولو تعارضت بينتان كاملتان إبسَّلمه وكفره ُصل ِّي عليه

                                 
( يف نسخة )ب(: ))والنية جازمة أو حال كونه أفرد كل منهم بصَّلة أهلها منهما((، ويف نسخة 1)

 حال كونه منهما((.  )ج(و)د(: ))والنية جازمة أو أفرد كَّل  منهم بصَّلة أهَّل  
 .اجلميع((( يف األصل: ))2)
 ( قوله: ))ويف(( سقط من نسخة )ب(و)د(. 3)
 .((يرتفع عنه الحبيث ( قوله: ))4)
لوا وُكف ِّنوا وُمي ِّز املسلم ابلنية يف الصَّلة وُقد ِّم فيها"، 5) ( وعبارته: " ولو اختلط موتى املسلمني بغري ُغس ِّ

 (. 204انظر: احلاوي الصغري )ص

 ((. يف نسخة )ب(و)ج(: ))ويقول األوىل (6)
 ( قوله: ))اغفر للمسلم منهم أو(( سقط من نسخة )ج(. 7)
 (، وأسىن املطالب5/213(، واجملموع )1/632(، وروضة الطالبني )2/422انظر: العزيز ) (8)

(2/296 .) 

 (. أ119/ل2( انظر: )9)

(، وهناية احملتاج 59(، ومنهاج الطالبني )ص5/184) (، واجملموع3/158( انظر: حلية العلماء )10)
(2/469 .) 

 (. 2/133(، وإعانة الطالبني )5/243(، واجملموع )3/62( انظر: احلاوي الكبري )11)
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وهو حمتمل ، لصَّلة عليهعن املتويل قبول شهادة الشاهد ابإلسَّلم يف ا (1)فقضية ما يف اجملموع
فواضح وإال فالصَّلة  ألنه إن كان مسلما  ؛ (2)اقتضى كَّلم اجلمهور خَّلفه أ[2/488] وإن

 .زايدته (3)من/ "كشهيد  :"وقوله، ليست عليه كما مرَّ 
ل اليوم من س ِّ الصَّلة آخر كل يوم على من مات وغُ  (4)ويستحب كما يف اجملموع 

وهو ال جتوز الصَّلة  (5)نظر لكونه يشمل احلاضر يف البلد/وال ، املسلمني وإن مل يعرف عددهم
كما جاز ألجري النسك صَّلة ،  ال يغتفر فيه مقصودا   (6)ألنه يغتفر يف الشيء اتبعا  ما؛ عليه

 .إذ هو فيمن تصح الصَّلة عليه ؛أو يقال هو خارج بقرينة املقام، ركعيت الطواف عن مستأجره
 
 

 .أنه ليس بواجب ملا مرَّ  (8)وظاهر، (7)بعضهم خشية من ذلك يف غري البلد وزاد
َم يف الصالة)  ألهنا من قضاء حق امليت كالتكفني ؛ على امليت ولو امرأة من أييت( َوُقدِ 
ودعاؤه ملزيد شفقته وأتمله وانكسار قلبه أقرب إىل ، معظم املقصود هنا الدعاء (9)وألن، والدفن

أخذا  من  )12((11)د يف املعنيلكن قيَّ ، خالف الرتتيب اآليت ترتيب اإلرث ومن َُثَّ ، (10)اإلجابة/

                                 
 (. 5/214( اجملموع )1)

 (. 2/297) ( انظر: أسىن املطالب2)

 /ب من نسخة )د(. 185( هناية ل3)
 (. 5/225( اجملموع )4)

 /ب من نسخة )ب(. 319ل ( هناية5)
 ( قوله: ))ما(( سقط من نسخة )ج(. 6)
 (. 3/358( انظر: حبر املذهب )7)

 ( يف نسخة )ب(: ))وهو ظاهر((. 8)
 ( يف نسخة )ب(: ))وأن((. 9)
 /ب من نسخة )ج(. 194( هناية ل10)
 ( يف نسخة )ب(: ))املعىن((. 11)
 (. 2/487وهناية احملتاج ) (،2/35( انظر النقل عن املعني يف مغين احملتاج )12)
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 .تقدميه على الوايل مبا إذا مل خيش فتنة (1)البيان
ألهنا حقه فَّل تنفذ وصيته إبسقاطها  ؛ املقدَّم لغى ب[2/489] ولو أوصى هبا لغري 

 .(2)كاإلرث
                وابن مسعود ، (4)أليب هريرةوعائشة ، (3)وإيصاء أيب بكر لعمر وهو لصهيب 
 .(1) ففعلوا حممول على أن أولياءهم أجازوا الوصية -(5)-للزبري 

                                 
 (. 3/55( البيان )1)

 (. 2/487(، وهناية احملتاج )2/302) (، وأسىن املطالب5/175( انظر: اجملموع )2)

صهيب بن سنان بن مالك الرومي، يُعرف بذلك، ألنه أخذ لسان الروم؛ إذ الصحايب اجلليل  هو:  (3)
يف يوم واحد، شهد  -م-سلم هو وعمار سبوه وهو صغري، وكان من السابقني إىل اإلسَّلم، أ

، روى عنه عبدهللا بن عمر --بدرا ، وأحدا ، واملشاهد كلها مع رسول هللا  ، وشهد--صهيب 
، 2/726: االستيعاب )وعبدالرمحن بن أيب ليلى، وغريمها، تويف سنة مثان وثَّلثني. انظر ترمجته -م-

 (. 4124، رقم:3/364(، واإلصابة )1538، رقم:3/38(، وأسد الغابة )1226رقم:

عبدالرمحن بن صخر الدوسي، مشهور بكنيته، وهذا أشهر ما قيل يف امسه الصحايب اجلليل  ( أبو هريرة: 4)
وواظب عليه رغبة يف  لزمه ، ُُثَّ --واسم أبيه، أسلم أبو هريرة عام خيرب، وشهدها مع رسول هللا 

، وممن روى عنه من الصحابة ابن عباس، --بشبع بطنه، أحفظ أصحاب رسول هللا  العلم راضيا  
انظر:  .سكن املدينة وهبا كانت وفاته، سنة تسع ومخسني ،--وابن عمر، وجابر بن عبدهللا

 (. 10680، رقم:7/348(، واإلصابة )3208، رقم:4/1768االستيعاب )

وليس يف شيء ،--وردت بعض اآلاثر يف صَّلة عمر على أيب بكر ويف صَّلة صهيب على عمر (5)
(، ورواه 6364، رقم: 3/371منها التصريح ابلوصية بذلك، منها: ما رواه عبدالرزاق يف مصنفه )

ى عمر صلَّ "قال: (، من طريق معمر بن راشد، عن الزهري مرسَّل ، 3/368ابن سعد يف الطبقات )
"، ورواه ابن سعد يف املوضع السابق من طريق آخر، وكَّلمها ى صهيب على عمربكر، وصلَّ على أيب 

 معلول ابإلرسال. 
، مل يرد يف ذلك التصريح ابلوصية فقد روى عبدالرزاق يف -م-وكذلك صَّلة أيب هريرة على عائشة      

على عائشة صليت "عن ابن جريج، عن انفع قال: مسعته يقول:  (6366، رقم:3/371مصنفه )
الدارقطين و وصفه النسائي "، وسنده صحيح لوال عنعنة ابن جريج، فقد واإلمام يومئذ أبو هريرة

 (. 41، انظر: طبقات املدلسني )صابلتدليس
 فلم أقف على ما يشري إىل ذلك.  --أما صَّلة الزبري على ابن مسعود      
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 .(2)لفرض امليت فيقدم هنا تقدميا   ؛ويندب هلم فيما يظهر من كَّلمهم إجازهتا 
األصول ألن ؛ وإن عَّل (3)(أب فأبوه)مع ما يستثىن منه  كما مرَّ   (ُغْسِل رَُجل  )يف (و) 

ألن ؛ وإن سفل (4)(ابن فابنه ثَّ )، وانئب املقدَّم هنا وفيما أييت له حكمه، أشفق من الفروع
عصبات )بعد االبن وابنه يقدَّم  (5)(ثَّ )، وفارق ترتيب اإلرث مبا مرَّ ، الفروع أقرب من احلواشي

، أشفق فيقدَّم اتفاقا   واألقرب منهم، ألهنم أقرب من ذوي األرحام؛ يف النكاح (6)(بَتتيب والية
، عم ُُثَّ ، ألب ُُثَّ ، ابن أخ شقيق ُُثَّ ، ألب ُُثَّ ، بوالية أخ شقيق (7)خَّلفا  ملا يومهه تعبريه كأصله

ولو ، (9)عمه كذلك وهكذا (8)ابن ُُثَّ ، عم اجلد ُُثَّ ، ابن عمه ُُثَّ ، عم األب ُُثَّ ، ابن عم كذلك ُُثَّ 
ما قدمته من القطع  (11)ألفاد (10)الشيخني وغريمهاقال كأصله برتتيب إرث كما يف كتب 

عليه ابنا عم أحدمها أخ ألم فإهنما يستواين يف اإلرث  أ[2/490]لكن يرد ، بتقدمي من ذكر
إال أن يراد أن ذلك حيث ال مرجح من خارج كإخوة األم ، تقدمي الثاين هنا (12)ابلعصوبة ]مع[

 (14)ألهنا؛ هلا دخل يف الصَّلة يف اجلملة (13)رجال[واألم وإن مل يكن هلا دخل يف إمامة ]ال، هنا
فُقد ِّم هبا كما ُقد ِّم هبا األخ الشقيق ، وإمامة للنساء عند فقد الرجال ُتصل ِّي مأمومة ومنفردة

                                                                                               
 .(2/35غين احملتاج )(، وم2/302) (، وأسىن املطالب5/175( انظر: اجملموع )1)

 (. 2/488( انظر: هناية احملتاج )2)

 ( قوله: ))أب فأبوه(( طمس من نسخة )د(. 3)
 ابن فابنه(( طمس من نسخة )د(.  ( قوله: ))ُُثَّ 4)
 (( طمس من نسخة )د(. ( قوله: ))ُُثَّ 5)
 ( قوله: ))عصبات برتتيب والية(( طمس من نسخة )د(. 6)
 (. 204الصغري )ص ( انظر: احلاوي7)

 ( قوله: ))ابن(( سقط من نسخة )ب(. 8)
 (. 2/488(، وهناية احملتاج )2/302) (، وأسىن املطالب2/1521( انظر: اإلسعاد )9)

 (. 2/1521(، واإلسعاد )5/173(، واجملموع )2/428( انظر: العزيز )10)

 ( يف نسخة )ب(: ))ليفيد((. 11)
 .( يف األصل: ))كما تقدم((12)

 سقط من األصل.  (13)
 ( يف نسخة )د(: ))هلا((. 14)
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 ُُثَّ  ،معتقة (2)ُُثَّ ، ةسبيَّ النَّ  (1)عصابته ُُثَّ ، م املعتقسب يقدَّ بعد عصبات النَّ  ُُثَّ ، على األخ ألب
 .(4)لطان أو انئبه عند انتظام بيت املالالسُُثَّ  ،(3)/النَّسبيَّة وهكذاعصباته 

، ُث العم لألم، ُث اخلال، ُث األخ لألم، فيقدَّم أب األم، األقرب فاألقرب (5)(رحم ثَّ ) 
 .(6)وجعل األخ لألم هنا من ذوي األرحام خبَّلفه يف اإلرث كنظري ما مرَّ 

 (8)لكن قدمهم يف الذخائر، وغريمها أتخري بين البنات عن هؤالء (7)وقضية كَّلم الشيخني 
 .على األخ لألم

يف  بعدهم الرجال األجانب ُُثَّ  ُُثَّ ، والظاهر أن بقية ذوي األرحام يرتبون ابلقرب إىل امليت 
 .(10)(9)النساء احملارم ُُثَّ ، الغسل الزوجة

واثنيهما تقدَّم النساء احملارم ، احتماالن أحدمها أهنا كذلك ب[2/491]ويف الصَّلة  
األخت  ُُثَّ ، البنت وإن سفلت ُُثَّ ، م األم وإن علتفتقدَّ ، ويرتْب كالرجال، على الزوجة

 .(11)لألب وهكذا ُُثَّ ، الشقيقة
جيب تقييده مبا إذا ، من أنه ال حق هنا للزوج وال للمرأة، ف وغريهوما اقتضاه كَّلم املصن ِّ  

، (12)مت برتتيب الذَّكرد ِّ وإال قُ ، ومع املرأة ذكر، م عليهمد ِّ وإال قُ ، وجد مع الزوج غري األجانب

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))عصبات((. 1)
 (( سقط من نسخة )ب(. ( قوله: ))ُُثَّ 2)
 /أ من نسخة )ب(. 320( هناية ل3)
 (. 2/488(، وهناية احملتاج )2/302) ( انظر: أسىن املطالب4)

 رحم(( طمس من نسخة )د(.  ( قوله: ))ُُثَّ 5)
 (. 2/489(، وهناية احملتاج )2/303) (، وأسىن املطالب2/1522) ( انظر: اإلسعاد6)

 (. 5/173(، واجملموع )2/429( انظر: العزيز )7)

 (. 2/303( انظر النقل عن الذخائر يف أسىن املطالب )8)

 ( يف نسخة )ب(: ))ُث النساء ُث النساء احملارم((. 9)
 (، 2/303) ( انظر: أسىن املطالب10)

 (. 2/489(، وهناية احملتاج )2/303) املطالب( انظر: أسىن 11)

 (. 2/489(، وهناية احملتاج )2/36( انظر: مغين احملتاج )12)
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إذ ال يشرع ؛ أبن األوجه أنه ال حق هلن يف اإلمامة (2)وتبعه الشارح (1)وَردَّ هذا األخري بعضهم
ويُ َردُّ أبانَّ وإن سلَّمنا عدم ، (3)للنساء اجلماعة يف صَّلة اجلنازة كما صرح به يف الشامل

لوفور الشَّفقة كما ؛ َم بنساء القرابة برتتيب الذكورفإذا أردنه ُقدِّ  ، مشروعيَّتها هلن جيوز هلن فعلها
 .(4)جاليف الر 
ق هل نظرا  إىل أن الر ِّ ؛ رقيق األحرارعلى أقارب ال (6)يد/يف تقدمي الس (5)وتردد األذرعي 

 .من زواله به تقدميهم عليه (8)عن الرافعي وقضية ما مرَّ ؟ أم ال (7)ينقطع ]ابملوت[
 أ[ 2/492]أيضا  عن القفال ترددا  يف أن ويل املرأة هل هو أوىل ابلصَّلة (9)ونقل األذرعي

 (10)]وليس يف هذا ما[، ألن مدار الصَّلة على الشفقة؛ على أمتها كالصَّلة عليها أو ال
والذي  (13)يف اإلسعادخَّلفا  ملا ، (12)(11)يف املسألة ]األوىل[ ميقتضي أن السيد مقدَّم عليه
املقدَّم هنا أال  (15)عن األصحاب أن ]شرط[ (14)ويف الكفاية، يتجه من هذا الرتدد هو الثاين

                                 
 (. 453كايف احملتاج إىل شرح املنهاج، بتحقيق الطالب: بندر حمَّلوي )ص:  ( انظر1)

 /أ(. 204ل/1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )2)

 (. 237لعصيمي )ص( انظر: الشامل، بتحقيق الطالب: فيصل ا3)

 (. 2/489( انظر: هناية احملتاج )4)

 (. 2/36( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )5)

 /أ من نسخة )د(. 186( هناية ل6)
 سقط من األصل.  (7)
 (. 2/407( انظر: العزيز )8)

 (. 4892(، وهناية احملتاج )/2/1523( انظر النقل عنه يف اإلسعاد )9)

 األصل: ))وليس هذا يف ما((.  ( يف10)
 سقط من األصل.  (11)
 ( أي: املسألة السابقة يف قوله: ))وتردد األذرعي يف تقدمي السيد على أقارب الرقيق األحرار((. 12)

 (. 2/1523( اإلسعاد )13)

 (. 5/23كفاية النبيه )  (14)

 سقط من األصل.  (15)
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 .(2)من اشرتاط انتفاء العداوة َُثَّ  هنا ما مرَّ  (1)وقياسه أن أييت، يكون قاتَّل  كالغسل
 .(3)والصيب نعم يقدم مميز أجنيب على امرأة قريبة

يف  أسن()حر  (عدل)َم يف درجة وكل منهما أهَّل  لإلمامة ُقدِّ  إذا استوى اثنان (و)
، (5)فهمه قوله اآليت أقربكما يُ ،(4)/منه مساٍو له يف الدرجة( أفقه)عدل حر (على)اإلسَّلم 

ودعاء  (7)،/وفارق هذا سائر الصلوات أبن الغرض هنا الدعاء (6)خَّلفا  ملا يومهه كَّلم أصله
 .(9)احلوادث فيها (8)]لوقوع[؛ وسائر الصلوات حمتاجة إىل الفقه، األسن أقرب إىل اإلجابة

األسن الرقيق  (11)]وأما[، ومثله املبتدع فَّل حق هلما يف اإلمامة (10)أمَّا األسن الفاسق 
َم األفقه، واألقرأ، فإن استواي سنا  ُقدِّ  ، موإال فاألسن مقدَّ ، فاألفقه مقدَّم عليه إن كان حرا  

 .(13()12)السابق يف صَّلة اجلماعةب[ 2/493]على الرتتيب  واألورع
ويفرق بينه وبني ما أييت أبن الر ِّق ينايف الوالية ، أما األقرب غري األسن فيقدَّم على األسن  

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))أن ما أييت((. 1)
 (. 2/303( انظر: أسىن املطالب)2)

منهج  ى(، وحاشية اجلمل عل5/172(، واجملموع )2/428(، والعزيز )2/380( انظر: الوسيط )3)
 (. 1/483(، وحاشية البجريمي )2/188الطَّلب )

 /أ من نسخة )ج(. 195( هناية ل4)
 ( أي أن دعاء األسن أقرب إىل اإلجابة فيقدم. 5)

 (. 205)ص( انظر: احلاوي الصغري 6)

 /ب من نسخة )ب(. 320( هناية ل7)
 . ( يف األصل: ))لوقوف((8)
 (، وأسىن املطالب5/173(، واجملموع )1/636(، وروضة الطالبني )2/429( انظر: التهذيب )9)

 (. 2/490(، وهناية احملتاج )2/303)

 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))الفاسق األسن((. 10)
 ( يف األصل: ))وإَّنا((. 11)

 (. 2/303) (، وأسىن املطالب1/636(، وروضة الطالبني )2/430انظر: العزيز ) (12)

 ب(.162/ل2)( انظر: 13)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
565 

 .(1)خبَّلف صغر السن
والعلَّة ، وهو ظاهر، ويؤخذ من تعبريهم ابألفقه تقدمي الفقيه على األسن غري الفقيه 

فإن ، خبَّلفه هنا، فكان دعاء األسن أقرب، ألن حملها يف مشاركني يف الفقه؛ ختالفهالسَّابقة ال 
 .(2)ألنه مل يشارك الفقيه يف شيء؛ األسن ليس دعاؤه أقرب

،  منه وأفقه وأسن (أقرب)ولو ( عبد)عدل  (على)وإن بعد (حر)قدم قريب عدل (و) 
 .من زايدته (4)وهذا، (3)ألهنا والية؛ ألنه أليق ابإلمامة؛ كعم حر وأب قن

ألنه مكلف ؛ والرَّقيق البالغ على احلُر ِّ الصيب، م الرَّقيق القريب على احلُر ِّ األجنيبويقدَّ  
 .(6)على صحة الصَّلة خلف البالغ دون الصيب (5)ولإلمجاع

 .مفضول الدرجة على انئب فاضلها يف األقيس (7)ويقدم كما يف اجملموع 

                                 
 (. 2/491(، وهناية احملتاج )2/303) (، وأسىن املطالب2/431( انظر: العزيز )1)

 (. 2/303(، وأسىن املطالب)2/303( انظر: العزيز )2)

 (. 2/303) (، وأسىن املطالب5/174) (، واجملموع1/431( انظر: روضة الطالبني )3)

 ( يف نسخة )ب(: ))وهذه((. 4)
 (. 1/113انظر: اإلقناع البن املنذر )( 5)
 (. 2/491(، وهناية احملتاج )2/304) (، وأسىن املطالب5/174(، واجملموع )2/431( انظر: العزيز )6)

 (. 5/174( اجملموع )7)
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أبنه لو غاب األقرب فمن  (2)وأفىت البغوي، (1)وانئب األقرب الغائب على البعيد احلاضر
 .يليه من األقارب أوىل

النظافة وحسن  أ[2/494] من (3)مجيع ما ذكر هنا ويف ابب اجلماعة إن استووا يف( ثُم ) 
أو )، قطعاً للنزاع؛ (بقرعة)َم واحد منهم ُقد   ، وتشاحوا أو رضوا بواحد غري معني، الوجه وغريمها

 .(4)إن رضوا بواحد معني ولو أجنبياً ( تراض
خترج له القرعة أن يتقدم هنا قطعًا ويف نظريه من النكاح  (6)جيوز ملن مل (5)ويف الذخائر 

 .خبالفه َثم  (7)]حبضرة الويل[ األجنيب هناوالفرق صحة صالة ، خالف
فيقدم كما اقتضاه كالم اجملموع ، (8)َثم  أما إذا زاد أحدمها حبسن وجه أو حنوه مما مرم  

 .(9)هنا
 .(10)قدمي يف األجانب معترب كما فيه أيضاً مبا تقدم به يف سائر الصلواتوالتم  
وإن استبعده ، األوجهى على ميت ولو يف القرب على واملنفرد ندابً إذا صلم  (ويقف اإلمام) 

 رين أو ـثى صغيـنـثى وخـمن أن (زة غريـجيـع)عند (و)، ولو صبياً  (عند رأس ذكر) (11)زركشيـال
 
 

                                 
 (. 2/304(، وأسىن املطالب )5/175( انظر: واجملموع )1)
 (. 117( انظر: فتاوى البغوي )ص2)
 (. أ165/ل2( انظر: )3)
 (. 3/281(، والغرر البهية )5/174(، واجملموع )1/637(، وروضة الطالبني )2/431( انظر: العزيز )4)
 (. 2/304( انظر النقل عن الذخائر يف أسىن املطالب )5)
 ( قوله: ))مل(( سقط من نسخة )د(. 6)
 سقط من األصل.  (7)
 ( قوله: ))ث(( سقط من نسخة )ج(. 8)
 (. 5/174( اجملموع )9)
 (. 2/304(، وأسىن املطالب )5/174( انظر: اجملموع )10)
  (.2/491(، وهناية احملتاج )2/304( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )11)
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كما يف   (3)وقيس هبا اخلنثى/، (2)لذلك يف الذكر واألنثى ملا صح من فعله  ؛(1)كبريين
يف  (5)ة يف األصلـنـمل ابلسـعـــولل، ماـواملعىن فيه حماولة سرته، ادتهــن زيـوهو م، (4)وعـمــاجمل

 .(6)مسألة القرب
يزة على اخلنثى فيه تغليب   ب[2/495]وغريها ، قال لألنثىتألهنا إمنا ؛ وإطالق الَعج 

 .(7)يقال فيه ُعُجز كما يقال فيها أيضاً 
فإن فعل مل يصح   ،(8)لالتباع؛ القرباإلمام وكذا املنفرد على اجلنازة احلاضرة وال  (وال يتقدمم)
مجيع  (11)ومن َثم أييت ]هنا[، إذ اجلنازة مبنزلة اإلمام، (10)يف تقدم املأموم على إمامه (9)كما

 .يف اإلمام واملأموم(12)ابقةاألحكام السم 
                                 

 .(5/180(، واجملموع )1/637(، وروضة الطالبني )2/431( انظر: العزيز )1)

، 574اإلمام من امليت إذا صلمى عليه )ص رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: أن يقوم (2)
(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: اإلمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى املرأة 3194رقم:

نه النووي يف اجملموع ، حسم --(، من حديث أنس بن مالك 7022، رقم:4/52عند عجزيتها )
 (. 825، رقم:13/95(، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )5/179)

 /أ من نسخة )ب(. 321( هناية ل3)
 (. 5/180( اجملموع )4)

 ( قوله: ))األصل(( سقط من نسخة )ب(. 5)
 (. 602، انظر: )ص( ستأيت مسألة السرت عند القرب6)

، يؤنمث ويذكمر، وهو للرجل واملرأة مجيعاً، واجلمع األعجاز، والَعجيزَُة: للمرأة ( العجز: مؤخر الشئ7)
َي ألياها، وال يـَُقال للرجل عجيزة بل يـَُقال َلُه ُعُجز. اجليني وَكسر العَمْرأَة ب َفْتح الـيزة ح  خاصة، وعَ  م ه 

ألفاظ التنبيه  (، وحترير2/314الزاهر يف معاين كلمات الناس )و  (،3/833انظر: الصحاح )
 (. 2/304(، وأسىن املطالب )96)ص

وأصحابه، فكل األحاديث الواردة يف هذا تدل على أن اإلمام  --ُيستدل هلذا مبا ثبت من فعله  (8)
 م على اجلنازة وال القرب. ال يتقدم 

 ( يف نسخة )ب(: ))ملا((. 9)
 .(5/182واجملموع )(، 1/637(، وروضة الطالبني )2/433( انظر: العزيز )10)

 ( يف األصل: ))هذا((. 11)
  ب(.106/ل2انظر: )( 12)
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وأن جيمعهما مكان ، ومنها أال يزيد ما بينهما يف غري املسجد على ثالمثائة ذراع تقريباً  
 .(2)وغري ذلك مما مرم ، (1)واحد
كما   (3)وإن كان موافقاً ، خلفه مل يؤثر تنعم لو رفعت اجلنازة وهو يف الصالة وصار  

 .(6)يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء (5)ألنه/؛ (4)اقتضاه كالم اجملموع
أكثر من  (7)بشرط أال يكون ]بينهما[، وصلمى عليها جاز، ولو أحرم على جنازة ُُيْشى هبا 

 .(10)مما مرم  مَ ل  كما عُ ،  (9)وأن يكون حماذيً ، (8)]ذراع[ ثالمثائة
، فإنه جيوز، كما لو أحرم اإلمام يف سرير ومحله إنسان ومشى به،  وال يضر املشي هبا 

 .(12)الصالة خلفه وهو يف سفينة جارية قاله ابن العماد (11)]كما جتوز[
 .(14)على الغائبة فجائز للحاجة إىل الصالة بنفع املصل  ي واملصلمى عليه (13)أما التمقدم 
 أ[2/496] أو رضي، اجتمعوا ووليهم واحد (16)(جلنائز)واحدة  (15)(وكفت صالة) 

                                 
 (. 2/317(، وأسىن املطالب )1/645(، وروضة الطالبني )2/443( انظر: العزيز )1)

 (. ب106/ل2( انظر: )2)

 ( أي: غري مسبوق بتكبرية. 3)

 (. 5/199( اجملموع )4)

 /ب من نسخة )د(. 186( هناية ل5)
 : ))يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء(( سقط من نسخة )ج(. ( قوله6)
 سقط من األصل.  (7)
 سقط من األصل.  (8)
 (. 2/482(، وهناية احملتاج )2/315) ( انظر: أسىن املطالب9)

 (. ب106/ل2( انظر: )10)

 سقط من األصل.  (11)
 (. 2/315( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )12)

 )ج(: ))التقدمي((.  ( يف نسخة13)
 (. 2/1527(، واإلسعاد )2/432( انظر: العزيز )14)

 ( قوله: ))وكفت صالة(( طمس من نسخة )د(. 15)
 ( قوله: ))جلنائز(( طمس من نسخة )د(. 16)
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ملا صح عن ابن ؛ (2)(1)أم ال سواء متحضوا ذكورًا أو إانثً ، األولياء بواحد معني ولو من غريهم
فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي ، جنائز رجال ونساء أنه صلمى على تسع -م-عمر 
وأمه أم كلثوم بنت  (4)صلمى على زيد بن عمر بن اخلطاب (3)وأن سعيد بن العاص، القبلة
حنو مثانني من الصحابة  (6)ويف القوم/، وجعلها مما يلي القبلة، فجعله مما يليه، -- (5)علي

-- (8()7)فقالوا هذه السنة. 

                                 
 ( قوله: ))أم ال(( سقط من نسخة )ج(. 1)
(، 5/180(، واجملموع )1/637(، وروضة الطالبني )2/433(، والعزيز )2/382( انظر: الوسيط )2)

 (. 2/305وأسىن املطالب )

( هو: سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميمة القرشي األموي، ُول َد عام اهلجرة، قُت َل أبوه العاص 3)
بن عفان   وفصحائهم؛ هلذا ندبه عثمان من أشراف قريش  --يوم بدر كافراً، وكان هذا سعيد 

--  فيمن ندب لكتابة القرآن، واستعمله على الكوفة، تويف ابلعقيق سنة ثالث ومخسني، وقيل
(، 2083، رقم:2/481(، وأسد الغابة )987، رقم:2/621االستيعاب ) :غري ذلك. انظر ترمجته

 (. 3278، رقم:3/90واإلصابة )

بن  يب القرشي العدوي، تقدم نسبه عند ذكر أبيه، وأمه كلثوم بنت عل( هو: زيد بن عمر بن اخلطا4)
، قال النووي: قال ابن أىب حامت: مسعت أىب يقول: توىف زيد وأمه أم  --أىب طالب من فاطمة 

: هتذيب األمساء واللغات انظر ترمجته .كلثوم ىف ساعة واحدة، وهو صغري، وال يُدرى أيهما مات أوالً 
 (. 2966، رقم:2/519(، واإلصابة )191، رقم:1/204)

، -- ، ُول َدت يف عهد النيب--( هي: أم كلثوم بنت علي اهلامشية، أمها فاطمة بنت النيب 5)
تزوجها عون بن جعفر،  --وخطبها عمر بن اخلطاب من أبيها وهي صغرية، وملا قُت َل عنها عمر 

االستيعاب  ا:ترمجته انظرمعاً،  عليهما يل   وم وابنها زيد يف وقت واحد، وصُ توفيت أم كلث
: ، رقم8/464(، واإلصابة )7586 ، رقم:7/377(، وأسد الغابة )4204: ، رقم4/1954)

12237 .) 

 /ب من نسخة )ج(. 195( هناية ل6)
(، ورواه 1978، رقم:316)صرواه النسائي يف كتاب اجلنائز، ابب: اجتماع جنائز الرجال والنساء  (7)

نه (، حسم 7019، رقم:4/51البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت )
 (. 13/427(، وابن امللقن يف البدر املنري )5/179النووي يف اجملموع )

 (. 2/492(، وهناية احملتاج )3/282(، والغرر البهية )2/305( انظر: أسىن املطالب )8)
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أو يضق ، إفراد كل بصالة ما مل خيف تغرير بعضهم "كفت  :"واألوىل كما أفهمه قوله 
 .(1)الوقت عن الدفن

، ألن اإلفراد فيه تعظيم؛ (2)وإمنا كان األوىل اجلمع مطلقًا يف اختالط املسلمني ابلكفار 
 .خبالفه هنا (3)وهو ال يالئم حال الشمك يف السمبب الـُمحر  م للصالة

 .(4)ومن مل يرض بصالة غريه صلمى على ميته 
أو تنازعوا يف التمقدمي وَثم جنازة سابقة ذكراً كان أو ، أما إذا تعدد األولياء ورضوا بغري معني 

 .(5)فوليها ولو مفضوالً أوىل ال
كما   قلت مل َ مل تقدموا هنا ابلصفات قبل اإلقراع (6)فإن/، َم ابلقرعةفإن مل يكن سابقة ُقد    
خبالفه َثم فإنه جمرد ، فلم يؤثر فيه إال اإلقراع، التمقدمي هنا والية: قلت؟ نظريه ب[2/497]أييت 

وأيضًا فالتمقدمي هنا يفو  ت على كل من ، فأثرت فيه الصفات الفاضلة، فضيلة القرب من اإلمام
ألهنا على ؛ اقني من الصالةخبالفه َثم فإنه ال يفو  ت حق الب، ةألولياء حقه من اإلمامة ابلكليا

 (10)فسومح َثم ما مل يسامح به، (9)]فقط[ من اإلمام (8)]القرب[ (7)وإمنا فومت عليهم، الكل
 .(11)هنا

                                 
 (. 2/492(، وهناية احملتاج )2/305) (، وأسىن املطالب2/433( انظر: العزيز )1)

 (. 2/305) ( انظر: أسىن املطالب2)

 يف األصل: ))يف الصالة((.  (3)
(، وأسىن املطالب 5/182(، واجملموع )1/638(، وروضة الطالبني )2/443( انظر: العزيز )4)

(2/306 .) 

 (. 2/492(، وهناية احملتاج )2/305(، وأسىن املطالب )5/181( انظر: اجملموع )5)

 /ب من نسخة )ب(. 321( هناية ل6)
 يف نسخة )ج(: ))عليها((.  (7)
 .( يف األصل: ))القول((8)
 سقط من األصل.  (9)
 ما مل يسامح به( سقط من نسخة )ب(.  ( قوله: ))َثم 10)
(، وهناية احملتاج 2/305(، وأسىن املطالب )1/638(، وروضة الطالبني )2/434( انظر: العزيز )11)

(2/492 .) 
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سواء ، ومىت مجعهم اإلمام للصالة وضعوا بني يديه واحدًا خلف واحد إىل جهة القبلة
 .(1)ومل خيتلف النوع، أجاءوا مرتت  بني أم معاً 

، رجل)اإلمام : أي (إليه) يقرب: أي (4)(فيدين) (3)جاؤوا معًا واختلف]النوع[ (2)أما إذا 
 (6)(خنثى ثُم )، حيث يكون الرجل بينه وبني اإلمام، أي وراء الرجل، (5)(صيب وراءه)يدين  (ثُم 

- (8)من أثر ابن عمر ]وسعيد[ ملا مرم ؛ وراء اخلنثى كذلك (7)(ث أنثى)، وراء الصيب كذلك
-(9) ،(10)ولئالم يتقدم انقص على كامل. 

من  وفارق ما هنا تقدمي الرجل يف الدفن إىل القبلة ُثم ، وحياذي برأس الرجل عجيزة املرأة 
 .(11)خبالفه يف الدفن أ[2/498]ففعل ، وهو ممكن يف الصالة، أبن قرب اإلمام مطلوب، بعده

بنحو )، أو خنثى فيدين إليه األفضلأبن كان كل منهم ذكرًا أو أنثى ، إذا احتد النوع (ثُم )
من زوال الر  ق  ملا مرم ؛ وإن كان رقيقاً ، مما يرغب يف الصالة عليه وتقوى وغريمها (12)(ورع

 .(14)(13)ابملوت

                                 
 (. 2/492(، وهناية احملتاج )2/306(، وأسىن املطالب )5/181( انظر: اجملموع )1)

 مرتت  بني أم معاً، ومل خيتلف النوع أما إذا(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  ( قوله: ))سواء أجاءوا2)
 سقط من األصل.  (3)
 ( قوله: ))فيدين(( طمس من نسخة )د(. 4)
 ( قوله: ))صيب وراءه(( طمس من نسخة )د(. 5)
 خنثى(( طمس من نسخة )د(.  ( قوله: ))ُثم 6)
 أنثى(( طمس من نسخة )د(.  ( قوله: ))ُثم 7)
 .( يف األصل: ))وسعد((8)
 (. 569ص( انظر: )9)

(، 1/637(، وروضة الطالبني )2/433(، والعزيز )2/430(، والتهذيب )2/626( انظر: األم )10)
 (. 2/492(، وهناية احملتاج )3/283(، والغرر البهية )5/181واجملموع )

 (. 2/306(، وأسىن املطالب )5/181( انظر: اجملموع )11)

 ( قوله: ))بنحو ورع(( طمس من نسخة )د(. 12)
 (.514انظر: )ص( 13)

 .(5/181(، واجملموع )1/637(، وروضة الطالبني )2/434نظر: العزيز )ا (14)
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، وكذا البنت على األم، وظاهر كالمهم هنا تقدمي االبن على األب إذا كان أفضل منه
وأبن القصد هنا ، املدة َثم مؤبدة خبالفها هناوفرق أبن ، لكنه ينايف ما سيذكروه يف الدفن

 .(1)الدعاء واألفضل أوىل به
رأس كل واحد عند  وفيما إذا متحضت اخلناثى حضروا معًا أم مرتت  بني جيعلون عن ُيينه 

 .(2)لئالم تتقدمم أنثى على ذََكر  ؛ قف عند عجز آخرهميو ، ر ْجل  اآلخر
خترج له عند عدم رضا  )قرعة(بسبب  (3)َم واحد]منهم[إن استووا يف الفضل ُقد    (ثُم ) 

 .(4)منهم به (تراض)بسبب  (أو)، األولياء بتقدمي واحد
قال ، (5)األفضل ُثم ، َم من خياف فسادهُقد    فإن صلموا على كل واحد وحده واإلمام واحد 

ملا ، ابلتقريب إىل اإلماموال يشكل ، هذا إن تراضوا وإال أُقر َع بني الفاضل وغريه: (6)املاوردي
 .التقدمي يف الصالة ب[2/499]من  (7)قدمته مبسوطاً من أنه أخف

ألجل حضور : أي، (ألْوىل)ولو مفضواًل ( ال ينحمى سابق)فيما إذا تعاقبت اجلنائز (و) 
، فتنحى األنثى للذكر ولو صبيًا وللمشكل، ولو حمتملة (9)(إال لذكورة)، منه بعده (8)أوىل/

وال ينحى صيب ، إذ ال مرجح (10)؛/ال ملثله، لئالم تتقدمم أنثى على ذكر؛ املشكل للذكروينحى 
وتعبريه مبا ذكر أوىل من ، (11)ألنه قد يقف معه يف الصف خبالف األنثى واخلنثى؛ لرجل

                                 
 (. 2/342( انظر: أسىن املطالب )1)
 (. 2/493(، وهناية احملتاج )5/181(، واجملموع )1/637( انظر: روضة الطالبني )2)
 ( قوله: ))منهم(( زيدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 3)
 (.5/181(، واجملموع )1/637(، وروضة الطالبني )2/343( انظر: العزيز )4)
 (. 2/306( انظر: أسىن املطالب )5)
 (. 3/49( انظر: احلاوي الكبري )6)
 ( يف نسخة )ب(: ))أخذ((. 7)
 /أ من نسخة )ب(. 322( هناية ل8)
 ( قوله: ))إال لذكورة(( طمس من نسخة )د(. 9)
 /أ من نسخة )د(. 187( هناية ل10)
(، 5/181(، واجملموع )1/637(، وروضة الطالبني )2/434(، والعزيز )2/432( انظر: التهذيب )11)

 (. 2/492(، وهناية احملتاج )3/285والغرر البهية )
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 .على تنحية املرأة للذمكر (1)اقتصار أصله
نعم ال أبس ابنتظار ويل حيضر ، (2)لألمر ابإلسراع هبا؛ وإذا حضرت اجلنازة مل ينتظر أحد 

ألن هذا العدد ؛ وال ابنتظار متام العدد أربعني عن قرب، حبيث مل خيف تغرير امليت؛ عن قرب
 .(4()3)مطلوب فيها ملا أييت

 .(6)ل ُيصل  ي عليه من مل يصل؛ به (5)وال يؤخر بعد صالة من يسقط الفرض 
 .(7)ويسن أال ترفع حىت يتم املسبوقون ما عليهم 
 :(8)أي أركان الصالة على امليت سبعة (وركنها)

فيجب قرهنا ، ومن َثم وجب فيها ما جيب يف نية سائر الفروض، كغريها(نية): األول
ونية االقتداء أو حنوه على ، وإن مل يقل فرض كفاية، والتمعررض للفرضية، ابلتكبرية األوىل

 .(9)املأموم
كقصد من صلمى ،  بل الواجب أدىن مميز، (10)امليت وال معرفته أ[2/500] وال جيب تعيني

 .ابحلاضر (12)لكن قيمده مجع، (11)عليه اإلمام

                                 
 (. 204( انظر: احلاوي الصغري )ص1)

 (.536خترجيه )صتقدم احلديث و ( 2)

 (. 587انظر: )ص( 3)

 (. 2/323(، وأسىن املطالب )5/201(، واجملموع )1/644( انظر: روضة الطالبني )4)

 ( قوله: ))الفرض(( سقط من نسخة )د(. 5)
 (. 2/324(، وأسىن املطالب )5/201(، واجملموع )1/249( انظر: املهذب )6)

  .(5/199(، واجملموع )1/644(، وروضة الطالبني )2/441)(، والعزيز 2/438( انظر: التهذيب )7)

 ( يف نسخة )ج(: ))تسعة((. 8)
 (. 2/24(، ومغين احملتاج )2/307(، وأسىن املطالب )5/183(، واجملموع )2/434( انظر: العزيز )9)

 ( يف نسخة )ب(: ))وال تفرقته((. 10)
(، وأسىن املطالب 5/183جملموع )(، وا1/638(، وروضة الطالبني )2/434( انظر: العزيز )11)

 (. 559عنه )ص تقدم الكالم، أما تعيني امليت ف(2/469(، وهناية احملتاج )2/307)

(، وهناية احملتاج 2/1533( منهم: ابن عجيل وإمساعيل احلضرمي، انظر النقل عنهم يف اإلسعاد )12)
(2/469 .) 
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كل يوم من   (2)ألنه البد يف؛ (1)فالغائب ال بد من تعيينه ابلقلب على ما نقل عن البسيط 
 ؛(4)منهم عليهفال بد من تعيني الذي ُيصلمى ، يف أقطار األرض وهم غائبون عنه (3)املوت/

ى عليه اإلمام مميز  أما هو فقصد من صلم ، وهو متجه ابلنسبة لغري املأموم، ليمتاز عن غريه منهم
 .)7((6()5)كما تقرر

خبالف ما إذا صلمى على بعضهم ومل ، وكقصد مجع صلمى عليهم وإن مل يعرف عددهم 
 .(8)صلمى على الباقي كذلك فإنه ال يصح ُثم يعينه 
عليه وهو غري  ألن فيهم من مل يصل؛ ولو اعتقد أهنم عشرة فبانوا أحد عشر مل يصح 
 .(9)ذكر ذلك كله الرويين، أو أهنم أحد عشر فبانوا عشرة صح، معنيم 

 .(11)(10) يف صفة األئمة إال مع اإلشارة كما مرم ، ومىت عني فأخطأ مل يصح
بل ُيصلمى ، إيها (12)حضرت جنازة وهم يف الصالة على أخرى مل تصح ]نيتهم[ ولو 

 .(13)عليها بعد الفراغ كما يف اجملموع

                                 
على أنه البد من تعيني امليت، حيث قال: " ال يشرتط حضور امليت؛  مايدل ارة البسيط( ليس يف عب1)

 (. 499ألن الغرض من هذه الصالة االبتهال إىل هللا يف االستغفار"، البسيط )ص
 ( يف نسخة )ب(: ))اليدفن((. 2)
 /أ من نسخة )ج(. 196( هناية ل3)
 ( قوله: ))منهم(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 4)
 ((. نسخة )د(: ))ملا مرم  يف (5)
( يف نسخة )ب(و)ج(: ))ويرد أبن قصد من صلمى عليه اإلمام مميز، أي مميز فاألوجه أنه ال فرق لقوهلم 6)

 الواجب أدىن مميز وقد وجد((. 
 (. 2/468( انظر: هناية احملتاج )7)
 (. 2/469اية احملتاج )(، وهن2/307(، وأسىن املطالب )5/184(، واجملموع )2/434( انظر: العزيز )8)
 (. 3/356( انظر: حبر املذهب )9)
 (. أ119/ل2( انظر: )10)
 (. 2/307(، وأسىن املطالب )5/184(، واجملموع )2/434(، والعزيز )2/435( انظر: التهذيب )11)
 يف األصل: ))بينهم(( وهو تصحيف.( 12)
  (.5/182( اجملموع )13)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
575 

أو نوى حاضرًا و غائباً ، راً أو زيدًا وإمامه عم، ولو نوى حاضرًا وإمامه غائبًا أو عكسه 
 .(1)ذلك ال يضر ب[2/501]ألن اختالف النية يف ، جاز

يستلقي كما  ُثم ، يضطجع ُثم  ،(2)عليه خبالف العاجز عنه يقعد/ (قيام القادر): الثاين(و) 
 .(3)يف سائر الصلوات املفروضة

 .(5)لالتباع رواه الشيخان؛ (4)منها تكبرية اإلحرام، (أربع تكبريات): الثالث(و) 
 .(7)(6)إذ ال يضر التكبري مخساً فأكثر كما أييت، واألربع ملنع األقل ال الزائد 
لعموم ؛ (9)(الفاحتة) (8)وهي لغة قليلة يف األوىل، من التكبريات (بعد َأومَلة  )وهو: الرابع(و) 

: وقال، جهر هبا -م-وملا صح أن ابن عباس، (10)«ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» : خرب
وأن أاب ، (12)قاله يف اجملموع، أن القراءة مأمور هبا: أي، (11)لتعلموا أهنا سنة"؛ " إمنا جهرت

                                 
 .(5/184(، واجملموع )1/647الطالبني )(، وروضة 2/434( انظر: التهذيب )1)

 /ب من نسخة )ب(. 322( هناية ل2)
 .(2/307(، وأسىن املطالب )1/638(، وروضة الطالبني )2/436( انظر: العزيز )3)

 .(2/308(، وأسىن املطالب )5/184(، واجملموع )1/639( انظر: روضة الطالبني )4)

 (. 554تقدم احلديث )ص (5)

 (. 2/470(، وهناية احملتاج )2/308(، وأسىن املطالب )5/184) ( انظر: اجملموع6)

 (. 583( انظر: )ص7)

 ( يف نسخة )ب(: ))األول((. 8)
 (. 2/309(، وأسىن املطالب )2/434(، والعزيز )2/383( انظر: الوسيط )9)

يف احلضر  ( رواه البخاري يف كتاب األذان، ابب: وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها،10)
(، ورواه مسلم يف كتاب الصالة، ابب: 756، رقم:1/207والسفر، وما جُيهر فيها وما خُيافت )

وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة، وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من 
 . --(، من حديث عبادة بن الصامت 393، رقم:1/184غريها )

(، عن 1335، رقم:1/352يف كتاب اجلنائز، ابب: قراءة فاحتة الكتاب على اجلناة ) رواه البخاري (11)
على جنازة، فقرأ بفاحتة الكتاب،  -م-هللا بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس طلحة بن عبد

 قال: ليعلموا أهنا سنة". 

 (. 5/188( اجملموع )12)
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، ث يكرب ثالثً ، "السنة يف صالة اجلنازة أن يقرأ يف التكبرية األوىل أبُم   القرآن خمافته: أمامة قال
وجزم به  (4)تبعًا للغزايل (3)ابألوىل هو ما يف احملرر(2)وتقييده كأصله ، (1)خرية"والتسليم عند األ

وأبن املدرك ، وغريه خبرب أيب أمامة (7)وأيده األذرعي ونقل عن اجلمهور (6)(5)يف ]التبيان[
، أوىل من تعني الدعاء يف الثالثة (10)أن تعينها يف األوىل (9)وأبنه ال خفاء ]يف[، االتباع( 8)]هنا[

، تعني الصالة يف الثانية والدعاء يف الثالثة أ[2/502]وأبنه يلزم على الثاين مع ما قالوه من 
؛ (12)يف األم (11)وأبنه ظاهر نصني، يف تكبرية واحدةواجلمع بني ركنني ، كرخلو األوىل عن ذ  

عن حكاية الرويين  (14)لكن الذي ذكره الشيخان، نصوص الشافعي واألكثرين (13)بل ظاهر
                                 

به ابلتكبرية األوىل يف الصالة عليه والثانية والثالثة رواه ابن أيب شيبة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يبدأ  (1)
(، ورواه 1331، رقم:1/512(، ورواه واحلاكم يف كتاب اجلنائز)11379، رقم:2/490والرابعة )

(، ولفظه: "عن 7059، رقم:4/62البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: القراءة يف صالة اجلنازة )
د بن املسيب قال: من السنة يف الصالة على اجلنازة أن الزهري، قال: مسعت أاب أمامة، حيدث سعي

،. . . "، قال النووي: " قول الصحايب من السنة --يصل  ي على رسول هللا ُثم يقرأ بفاحتة الكتاب، 
 (. 743، رقم:3/180(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )5/188له حكم الرفع" انظر: اجملموع )

 (. 204الصغري )ص ( انظر: احلاوي2)

 (. 1/303( احملرر )3)

 (. 2/383(، والوسيط )2/434( انظر: الوجيز مع شرحه العزيز )4)

 يف األصل: ))البيان((، وهو تصحيف.  (5)
 (. 129( التبيان )ص6)

 (. 2/309( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)

 سقط من االصل.  (8)
 ( قوله: ))يف(( زيدة من نسخة )ج(. 9)
 ( يف نسخة )ج(: ))األول((. 10)
 ( يف نسخة )ب(: ))نص((. 11)
(، أما النص الثاين قال: " ويقرأ بفاحتة 2/606النص األول قال: "يقرأ يف األوىل أبم القرآن "، األم ) (12)

 (. 2/646الكتاب بعد التكبرية األوىل"، األم )

 ( قوله: ))ظاهر نصني يف األم بل ظاهر(( سقط من نسخة )ج(. 13)
 (. 5/188(، واجملموع )2/435( انظر: العزيز )14)
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ومل  (1)وهو املعتمد فقد جزم به يف املنهاج واجملموع، وغريه له عن النص أهنا جتزئ بعد الثانية
لنص آخر فيها ظاهره أن ؛ أبن املراد هبا األولوية، نص األم وأومل فيه تبعاً جلماعة، خيصمه ابلثانية

 .كون الفاحتة يف األوىل مندوب ال واجب
الذي منه االستغفار  حكم به على جمموع ما ذكره فيها (2)دب إمناواجلواب عنه أبن النم  

 وعلى األول لو نسي الفاحتة يف األوىل، فيه تعسف ظاهر، للمؤمنني واملؤمنات وهو مسنون
 عن كرب   يُ  فيقرأها ُثم ، أن الثانية تلغو (5)/(4)والقياس كما قاله شيخنا ،(3)ففيه تردد لألذرعي

  .الثانية
 .(6)وكالفاحتة فيما ذكر بدهلا عند العجز عنها

-ى النيبـلـالة عـص)من التكبريات لفعل السلف واخللف  (اثنية)وهو بعد : اخلامس(و) 
-)(7) من أصحاب النيب  ب[2/503]" أن رجااًل : ملا صح عن أيب أمامة؛--  أخربوه

 .(9)من السنة"(8)يف صالة اجلنازة/ --أن الصالة على النيب 
 .(10)أما الصالة على اآلل فسنة كما أييت 
ولو ، خبصوصه (دعاء للميت) وهو بعد ثلثة من التكبريات لفعل من مرم : )و(السادس 

من طلب شيء ينفع (11)اللهم ارمحه اللهم اغفر له وغريمهاحنو ، طفاًل فيما يظهر من إطالقهم

                                 
 (. 59منهاج الطالبني )صو (، 5/188( اجملموع )1)

 ( قوله: ))إمنا(( سقط من نسخة )ب(. 2)
 (. 2/310( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

 (. 2/310( انظر: أسىن املطالب )4)

 /ب من نسخة )د(. 187( هناية ل5)
 (. 2/310(، وأسىن املطالب )129( انظر: التبيان )ص6)

 .(2/310(، وأسىن املطالب )5/190(، واجملموع )1/639( انظر: روضة الطالبني )7)

 /أ من نسخة )ب(. 323( هناية ل8)
 (. 576( تقدم احلديث )ص9)

 (. 585( انظر: )ص10)

 وغريها((. ( يف نسخة )ب(: ))11)
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ملا صح من ؛ (1)اسقه من حوض نبيك، الطف به، كاللهم انظر إليه  يف اآلخرة فيما يظهر
وألن ذلك هو املقصود األعظم ، (2)«إذا صليتم على امليت فاخلصوا له الدعاء» : --قوله

 (3)فال يكفي الدعاء للمؤمنني واملؤمنات وال جيزىء بعد]غري[، من الصالة وما قبله كاملقدمة له
 .لتخصيصه هبا دليل واضح (6)ليس (5)لكن يف اجملموع، (4)الثالثة اتفاقاً 

، وشاهدان وغائبنا، اللهم اغفر حلينا وميتنا»: ويقول، (7)ويسن أن يكثر من الدعاء له
ومن توفيته منما ، منما فأحيه على اإلسالم (8)[من أحييته]اللهم ، وذكران وأنثاان، وصغريان وكبريان

  .(9)لالتباع صححه الرتمذي واحلاكم ؛«فتوفه على اإلُيان
                                 

 (. 2/474(، وهناية احملتاج )5/192(، واجملموع )1/640( انظر: روضة الطالبني )1)

(، ورواه ابن ماجة يف  3199، رقم:575رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: الدعاء للميت )ص (2)
اه ابن (، ورو 1497، رقم:2/230اجلنائز، ابب: ما جاء يف الدعاء يف الصالة على اجلنازة )كتاب 

، 7/345اجلنائز، ابب: ذكر األمر ملن صلمى على ميت أن خيلص له الدعاء )كتاب   حبان يف
(، 7063، رقم:4/64(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: الدعاء يف صالة اجلنازة )3076رقم:
بان ابن حجر: "وفيه ابن إسحاق وقد عنعنه، لكن أخرجه ابن حاحلافظ ، قال --أيب هريرة  عن

(، وقال: مثله 2493، رقم:3/1210احلبري ) التلخيص :حاً ابلسمماع"، انظرخر عنه مصر   آمن طريق 
 (.3/179) إرواء الغليلنه األلباين يف (، وحسم 831، رقم:13/130ابن امللقن يف البدر املنري )

 سقط من األصل.  (3)
 (. 2/474( انظر: هناية احملتاج )4)

 (. 5/192( اجملموع )5)

 ( يف نسخة )ب(: ))يسن((. 6)
 .(5/193(، واجملموع )1/641( انظر: روضة الطالبني )7)

 سقط من األصل.  (8)
اجلنائز، ابب: الدعاء للميت كتاب (، ورواه أبو داود يف  8809، رقم:14/406رواه أمحد ) (9)

امليت  اجلنائز، ابب: ما يقول يف الصالة علىكتاب   (، ورواه الرتمذي يف3201، رقم:576)ص
اجلنائز، ابب: ما جاء يف الدعاء يف  كتاب  (، وصححه، ورواه ابن ماجة يف1026، رقم:312)ص

اجلنائز، ابب: ذكر ما يدعو كتاب (، ورواه ابن حبان يف  1498، رقم:2/230الصالة على اجلنازة )
(، 1326،رقم:1/511اجلنائز )كتاب ورواه احلاكم يف   (،3070،رقم:7/339) املرء به على اجلنائز

 (. 833، رقم:13/134)صححه ابن امللقن يف البدر املنريو ، --أيب هريرة من حديثوصححه، 
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]وأفضل من هذين فيندب ، (1)«وال تضلنا بعده، اللهم ال حترمنا أجره»: ويف رواية زيدة
، واعف عنهوعافه ، وارمحه (4)اللهم اغفر له/»: (3)مسلم أ[2/504]روى  (2)تقدُيه عليها ما[

ع مدخله، وأكرم نزله وب ونق  ه من اخلطاي كما ينقى الث، واغسله ابملاء والثملج والربد، ووس  
، وزوجًا خريًا من زوجه، وأهاًل خريًا من أهله، وأبدله دارًا خريًا من داره، األبيض من الدمنس

 .«ومن عذاب النمار، وأعذه من عذاب القرب وفتنته، وأدخله اجلنمة
أبهنا مع زوجها يف (6)املرأة ]إذا قلنا[ (5)]ويف[، ومعىن إبدال الزوج فيمن ال زوجة له 
وإبدال  (7)إبدال الذمات وابلثماين ما يعم، أن املراد ابألول ما يعم الفعلي والتمقديري، اآلخرة
 .(8)اهليئة

سابقًا مهيئاً : أي-اللهم اجعله فرطًا ألبويه »: (9)ويسن أن يزيد على األومل يف الطفل 
واعتباراً ، -أي موعظة-وعظه ، -وهو ابملعجمة-وسلفًا وذخرًا ، -مصاحلهما يف اآلخرة

 بفتح -وال حترمهما ، وال تفتنهما بعده، وأفرغ الصمرب على قلوهبما، وثق  ل به موازينهما، وشفيعاً 
 
 

                                 
صححه ابن امللقن يف البدر املنري و رواه أبو داود يف املوضع السابق، وابن ماجة يف املوضع السابق،  (1)

(12/436 .) 

 سقط من األصل.  (2)
(، من حديث 963، رقم:1/427للميت يف الصالة ) رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: الدعاء (3)

 . --عوف بن مالك 

 /ب من نسخة )ج(. 196( هناية ل4)
 سقط من األصل.  (5)
 سقط من األصل.  (6)
 ( يف نسخة )ب(: ))الباب((. 7)
 (، وحاشية الشرواين2/476(، وحاشية الشرباملسي على هناية احملتاج )2/313( انظر: أسىن املطالب )8)

 (. 3/141على حتفة احملتاج )

 (. 2/478(، وهناية احملتاج )2/314(، وأسىن املطالب )1/642( انظر: روضة الطالبني )9)
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وحمله يف األبوين ، أو أجر املصيبة به، أجر الصالة عليه: أي، (2)«(1)]أجره[ -أوله وضمه
 .بناء على الغالب والدار ؛(3)املسلمني أو اجملهويل اإلسالم كما حبثه األذرعي

،  أتى مبا يقتضيه احلال ب[2/505] وإال فإن كان أحدمها مسلمًا خصمه ابلدعاء احليمني 
وسواء فيما قالوه مات يف حياة أبويه أم  (6)قول األسنوي (5)ومل يرتض/، (4)كذا حبثه الزركشي

 .ال
، وقدمت يف دعاء االفتتاح ما يرد هذا، قيل والقياس أنه يؤنث فيما إذا كان امليت صغرية 

 .(8()7)على إرادة الشخص فاألوجه أنه أييت مبا مرم 
، وروي حبذف هذا-، اللهم هذا عبدك،: عليه وعلى الثاين يف غري الطفل (9)وأن يزيد 

خرج من َروح الدنيا ، (10)وابن عبديك، -أي ارحم، بفعل مقدر، فعليه يصح رفع عبد ونصبه
ويف نسخ من -، وحمبوبه -(12)رحيها واتساعها (11)[نسيم]: أي، بفتح أومهلما-، وَسعتها

                                 
 يف األصل: ))أخره(( وهو تصحيف.  (1)
 أقف عليه هبذا اللفظ، وإمنا ورد عند البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: السقط يغسل ويكفن وُيصلمى مل(2)

، ولفظه قال: --(، من حديث أيب هريرة6893، رقم:4/14أو عرفت له حياة )عليه وإن استهل 
بن حجر ابللفظ املذكور دون احلكم عليه، االلهم اجعله لنا سلفًا وفرطًا وذخراً"، وأورده احلافظ  "

(، لكن يف سنده نعيم بن محاد ُتكل  م فيه، انظر: 2499، رقم:3/1213التلخيص احلبري ) :انظر
 (. 3/153(، وإرواء الغليل )4/267ميزان االعتدال )

 (. 2/314( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

 (. 2/479(، وهناية احملتاج )2/314( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )4)

 /ب من نسخة )ب(. 323( هناية ل5)
 (. 2/313انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 6)

 ( أي يؤنث الضمائر وجيوز تذكريها على إرادة امليت أو الشخص. 7)

 (. 3/139(، وهناية احملتاج )2/314(، وأسىن املطالب )2/1539( انظر: اإلسعاد )8)

 ( يف نسخة )د(: ))أو يزيد((. 9)
  ( يف نسخة )ب(: ))عبدك((.10)
 ( يف األصل: ))يشم(( وهو تصحيف. 11)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))واتباعها((. 12)
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ا (1)الروضة ومها ، أي ما حيبه ومن حيبه-، (3)وأحبمائ ه فيها، -(2)وكذا هو يف اجملموع، وحمبوهب 
،  -أي من األهوال-، وما هو القيه، إىل ظلمة القرب، -وجيوز الرفع جبعل الواو للحال، ابجلر

   ، اللهم إنه نزل بك، وأنت أعلم به، كان يشهد أال إله إال أنت وأن حممدًا عبدك ورسولك
وأصبح فقريًا إىل رمحتك ، وأنت خري منزول به، -أي ضيفك فال يضام فإنك أكرم األكرمني-

فزد  أ[2/506]اللهم إن كان حمسناً ، وقد جئناك راغبني إليك شفعاء له، عذابه وأنت غين عن
وق ه فتنة القرب ، برمحتك رضاك -أعطه: أي-ولق  ه ، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، يف إحسانه

ولق  ه برمحتك األمن من عذابك حىت ، وجاف األرض عن جنبيه، وأفسح له يف قربه، وعذابه
التقط هذا من أخبار بعضه  (5)/-:-ولكون الشافعي ، (4)"أرحم الرامحنيتبعثه إىل جنتك ي 

 ،ألنه أصحهما؛ فيسن تقدمي ما يف مسلم، ابللفظ وبعضه ابملعىن كان مفضواًل ابلنسبة لألولني
 .(6)لثبوت لفظه ويؤخر هذا عنهما؛ اللهم اغفر حلينا اخل: ُثم 

بل رمبا يكفر إن تعممد ، فال يقول منزول هبا، ويؤنث ما يعود عليها، ويف املرأة يقول أمتك 
 .(7)ذلك وقصد حقيقة معناه

                                 
 (. 1/640( روضة الطالبني )1)

 (. 5/194( اجملموع )2)

 ( قوله: ))فيها(( سقط من نسخة )ب(. 3)
( كما قال الشارح التقطه الشافعي من عدد من األحاديث، وقال ابن امللقن: "فلم أره جمموعًا يف 4)

(، وقال 13/141من عدة أحاديث"، انظر البدر املنري ) -أي الرافعي-واحد وإمنا التقطه حديث 
(، ولعلمه 7625، رقم:5/303البيهقي: "والشافعي أخذ معاين ما مجع" انظر: معرفة السنن واآلثر )

يت أخذ هذا من عدد من األحاديث منها: ما رواه ابن أيب شيبة يف كتاب اجلنائز، ابب: الدعاء للم
، ومنها ما ورواه -–(، من حديث أيب هريرة 11377، رقم:2/490بعدما يدفن ويسوي عليه )

البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع ورى بعضهم 
  .--(، من قول علي7050، رقم:4/60الزيدة منسوخة )

 (. 3265، رقم:3/238وورد بلفظ "هذا" عند الطرباين يف الكبري )     
 /أ من نسخة )د(. 188( هناية ل5)
 (. 2/311(، وأسىن املطالب )1/640(، وروضة الطالبني )3/646( انظر: األم )6)

  .(2/312(، وأسىن املطالب )1/641(، وروضة الطالبني )2/438( انظر: العزيز )7)
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 .(1)وال يضر التمذكري بقصد الشمخص 
 .وابن أمتك (3)ويف ولد الزان يقول، أنه يف اخلنثى يعرب ابململوك وحنوه (2)وحبث األسنوي 
والذي يتمجه أن يقول ، وفيه نظر، (4)ولو صلمى على مجع معًا أيت فيه مبا يناسبه كذا قيل 

 .(8)ما أمكن (7)رعاية للفظ الوارد (6)ألن يف هذا؛ خلإكل من هؤالء عبدك (5)]اللهم[
  كغريها يف (السالم)من التكبريات والتمقييد هبذا من زيدته  (ةرابع)وهو بعد : السابع(و)

 .(11)لالتباع صححه البيهقي؛ (10()9)يف صفة الصالة مجيع ما مرم  ب[2/507]
وال تفتنا ، اللهم ال حترمنا أجره» : لكن يسن، وأفهم كالمه أنه ال جيب يف هذه ذكر 
 .(14()13)«واغفر لنا وله -ابالبتالء ابملعاصي: أي- (12)/بعده

                                 
 (، 3/139(، وحاشية الشرواين على حتفة احملتاج )2/477( انظر: هناية احملتاج )1)

 (. 3/486( انظر: املهمات )2)

 ( قوله: ))يقول(( سقط من نسخة )ب(. 3)
 (. 2/312( انظر: أسىن املطالب )4)

 سقط من األصل.  (5)
 ( يف نسخة )ج(: ))هذا يف((. 6)
 ( يف نسخة )ج(: ))املوارد((. 7)
 (. 2/477( انظر: هناية احملتاج )8)

 (. ب526/ل1( انظر: )9)

 .(2/308(، وأسىن املطالب )5/196(، واجملموع )1/643( انظر: روضة الطالبني )10)

(، من 7087، رقم:4/70م عن ُينيه وعن مشاله )رواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: من قال يسل    (11)
، ولفظه عن إبراهيم اهلجري، قال: أممنا عبد هللا بن أيب أوىف على --حديث عبد هللا بن أيب أوىف

سلمم عن ُيينه وعن مشاله، فلما  ُثم جنازة ابنته فكرب أربعاً، فمكث ساعة حىت ظننا أنه سيكرب مخساً، 
يصنع، أو هكذا صنع  --انصرف، قلنا له: ما هذا؟ قال: " إين ال أزيدكم على ما رأيت رسول هللا

 (. 5/195"، قال النووي إسناده جيد، انظر: اجملموع )--رسول هللا

 /أ من نسخة )ب(. 324( هناية ل12)
 (. 573تقدم احلديث )ص( 13)

 .(2/314(، وأسىن املطالب )5/196(، واجملموع )1/642( انظر: روضة الطالبني )14)
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رواه احلاكم ، (1)كما يف الروضة--لثبوته عنه، ويسن أن يطول الدعاء يف هذه 
 .(2)وصححه

 .(3)خشي تغريه لو أتى ابلسرنن اقتصر على األركان ولو 
من التكبريات يزيدها ولو عمدًا على األربع  (خبامسة)صالة اجلنازة  (وال تبطل) 

 (6)لإلمجاع؛ وال يقال هو منسوخ، ابلصالة ختلوألهنا ال ، (5)لالتباع رواه مسلم؛ (4)السابقة
على أان مننع ، كراً نقول املنسوخ هو ركنية الزائد ال مطلق كونه ذ   (7)ألان ؛على خالفه كما مرم 

 (8)لكن/، والزيدة على اخلمس ال تضر أيضاً ، إذ فعل الزائد ال يقتضي وجوبه؛ النمسخ من أصله
انعقد : (9)الربقال ابن عبد ومن َثم ، وأصحابه --لتقرر األمر عليها من النيب ؛األربع أوىل

                                 
 (. 1/642( روضة الطالبني )1)

رواه و (، 1503، رقم:2/233رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف التكبري على اجلنازة ) (2)
، ولفظه --(، من حديث عبد هللا بن أيب أوىف 1330، رقم:1/512احلاكم يف كتاب اجلنائز )

م بعد الرابعة قدر ما بني قا ُثم صلمى عليها فكربم عليها أربعاً،  ُثم عند احلاكم، أنه توفيت بنت له فتبعها 
يصنع هكذا، قال احلاكم: "هذا حديث  التكبريتني يستغفر هلا ويدعو، وقال: كان رسول هللا 

 صحيح، ومل خيرجاه". 

 (. 2/480(، وهناية احملتاج )2/314( انظر: أسىن املطالب )3)

 (. 2/308(، وأسىن املطالب )1/639(، وروضة الطالبني )2/435( انظر: العزيز )4)

(، من حديث عبدالرمحن 957، رقم:1/425رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: الصالة على القرب ) (5)
ن بن أيب ليلى قال: "كان زيد يكرب على جنائزان أربعاً، وأنه كربم على جنازة مخساً، فسألته فقال: كاا

 يكربها".  --رسول هللا 

 (5/76(، وكفاية النبيه )3/54احلاوي الكبري )(، و 5/470األوسط )( انظر: 6)

 ( قوله: ))ألان(( سقط من نسخة )ج(. 7)
 /أ من نسخة )ج(. 197( هناية ل8)
النمري القرطيب، ُول َد سنة مثان وستني وثالمثائة، لزم أاب  ( هو: يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عبدالرب9)

عمر أمحد بن عبد امللك وتفقه به، وأاب الوليد بن الفرضي، صنمف التمصانيف املشهورة منها: التممهيد، 
سنة ثالث وستني وأربعمائة. انظر ترمجته: مجهرة  -:-واالستذكار، واالستيعاب، وغري ذلك، تويف 

(، 1013، رقم:3/1128(، وتذكرة احلفاظ )1404، رقم:1/1387تراجم الفقهاء املالكية )
 (. 980، رقم:450وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
584 

ألن حمله يف املتابعة ؛ عة فيما أييتكابلر  وال ينايف ذلك تشبيه التمكبرية، (1)بعد ذلكاإلمجاع عليها 
 .(2)لتأكدها

 .(3)معتقداً البطالن بطلت كما حبثه األذرعي أ[2/508]نعم لو تعممد زيدة على األربع  
انتظاره واألوىل ، ألهنا غري مطلوبة منه؛ بل ال تسن متابعة اإلمام يف الزيدة؛ وال جيب 

أبن زيدة ، (4)وفارق ما هنا ما مرم فيما لو قام اإلمام خلامسة، ل ُيسل  م معه وال سجود للسهو هنا
هنا مبا  (6)وفرمق يف اجملموع، (5)ومن َثم أبطل تعمد ذاك دون هذا، الفعل أفحش من زيدة القول

 .ضعيفومن َثم أنه ، يقتضي أنه ال جيوز انتظاره إذا قام هنا كخامسة
 (ووضعهما)، كل مرة(للتكبري)حذو منكبيه  (رفع يديه)للمصلي على اجلنازة  (وندب)

 .والثاين من زيدته، (9)كما يف غريها(8)(حتت صدره) (7)بني كل تكبريتني
ومن َثم مل يسن ، وال تطويل فيه، ألنه من سننها كالتأمني؛ للفاحتة (تعوُّذ)ندب (و) 

 .(11()10)يف صفة الصالة االستفتاح والسورة كما مرم 
 .(13)أيضاً  (12)]هنا[ وحيسن زيدة رب العاملني بعد آمني 

 

                                 
 (. 6/339(، والتمهيد )3/30( انظر: االستذكار )1)

 (. 2/308( انظر: أسىن املطالب )2)

 (. 2/308قل عنه يف أسىن املطالب )( انظر الن3)

  أ(.125/ل2انظر: )( 4)
 (. 2/308(، وأسىن املطالب )1/639(، وروضة الطالبني )2/1543( انظر: اإلسعاد )5)

 (. 5/184( اجملموع )6)

  ( يف نسخة )ج(: ))من كل تكبريتني((، ويف نسخة )د(: ))بني كل من تكبريتني((7)
 من نسخة )د(.  ( قوله: ))حتت صدره(( طمس8)
  .(5/185(، واجملموع )1/640(، وروضة الطالبني )2/435(، والعزيز )2/435( انظر: التهذيب )9)

 (. ب540/ل1( انظر: )10)

 .(5/189(، واجملموع )1/640(، وروضة الطالبني )2/436( انظر: العزيز )11)

 ( قوله: ))هنا(( زيدة من نسخة )ب(و)ج( و)د(. 12)
 (. 2/311طالب )( انظر: أسىن امل13)
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خلرب أيب ؛ (2)وللقراءة ولو لياًل كما صرمح به أصله، للدعاء اتفاقاً  (1)(إسرار)ندب (و) 
أما ، َم عليهُقد    الذي فيه اجلهر كما مرم  -م-ولكونه أصح من خرب ابن عباس ، (3)أمامة السابق

 .(4)التمكبريات والسمالم فيجهر هبا ب[2/509]
ة على والصال، محداً هلل تعاىل (زايدة)، ليكون أقرب لإلجابة؛ فيها: أي (بثانيه)ندب (و) 

وقوله ، (5)وترتيب الثالثة هكذا، واملؤمنات( دعاء للمؤمنني)، --اآلل مع الصالة على النيب
 .من زيدته "بثانية:"

 (/ وال ينتظر ، اإلمام ولو بني الرابعة والسالم (حيث أدرك)لإلحرام  (7)(مسبوق (6)وكَّبم
 .(8)تكبريته املستقبلة لتكبري لإلحرام عقبها

إن كربم وهو يف أثنائها اتبعه أيضاً (و)، ث إن كربم اإلمام قبل قراءة املسبوق الفاحتة اتبعه 
ويتحمل كلها أو بقيتها عنه كما لو ركع قبل قراءهتا أو ، له (قطع قراءته للمتابعة)يف تكبريه و

ألن الفاحتة وإن ؛ وليس هذا مبنيًا على تعني الفاحتة بعد األوىل، يف أثنائها يف سائر الصلوات
 اإلمام فحيث مل يقصد قراءهتا يف غريها فكربم ؛ جازت بعد غريها لكنها حمل هلا بطريق األصالة

أما ، كما مشله كالمهم  (9)قرأها اإلمام يف األوىل أو تركها للثانية/سواء ، قبل قراءهتا سقطت عنه
 .(10)لو مل يقطع قراءته فيكون كاملتخل  ف بغري عذر فيما أييت

                                 
 ( قوله: ))إسرار(( طمس من نسخة )د(. 1)
 (. 205( انظر: احلاوي الصغري )ص2)

 (. 576( انظر: )ص3)

 .(5/190(، واجملموع )1/640(، وروضة الطالبني )2/437( انظر: العزيز )4)

(، وأسىن 5/191(، واجملموع )1/640(، وروضة الطالبني )2/437(، والعزيز )2/612) ( انظر: األم5)
 (. 2/473(، وهناية احملتاج )2/311املطالب )

 /ب من نسخة )ب(. 324( هناية ل6)
  مسبوق(( طمس من نسخة )د(. ( قوله: ))وكربم 7)
 (. 3/294(، والغرر البهية )5/197(، واجملموع )1/643(، وروضة الطالبني )2/440( انظر: العزيز )8)

 /ب من نسخة )ج(. 188( هناية ل9)
(، وأسىن املطالب 5/198(، واجملموع )1/643(، وروضة الطالبني )2/440انظر: العزيز ) (10)

 (. 2/481(، وهناية احملتاج )2/314)
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عن بعض معاصريه ملن علم أنه يتمها ويدرك  (1)ينبغي كما نقله األذرعي أ[2/510] نعم 
ومل يذكر الشيخان هنا يف ، اإلمام قبل تكبريته الثانية أن يتمها مجعًا بني قراءهتا وواجب املتابعة

من أنه إن اشتغل ابفتتاح أو تعوذ ختلمف  َثم  نظري الثانية أعين ما لو كربم وهو يف أثنائها ما ذكروه
يف جرينه هنا بناء على ندب االفتتاح  (3)]وال شك[ (2)قال يف الكفاية، وقرأ بقدره وإال اتبعه

 .انتهى (4)وبه صرح الفوراين، والتعوذ
بال عذر  (6)فعليه الظاهر أنه إذا ختلمف يكون كاملتخل  ف، (5)ومر أنه ال يندب االفتتاح 

بقدر ما  فرق يف وجوب التمخلف للقراءة أنه ال َثم  ]على أن يف البناء نظرًا ملا مرم ، فيما أييت
 .)8((7)فوته املتخل  ف الفتتاح مندوب وغريه [

وجواًب يف  (9)(تدارك)فإذا سلم اإلمام ، كر برتتيب نفسهأييت املسبوق ابلقراءة والذ   (و)
؛ (10)الواجب ونداًب يف املندوب ما فاته مع اإلمام من تكبري وذكر وإن رفعت اجلنازة كغريها

 .وهذا من زيدته، (11)«ما أدركتم فصلوا» : وخلرب
، أبن مل يكربها حىت شرع اإلمام يف األخرى؛ (بتكبرية)املأموم عن إمامه  (فإن ختلمف) 

وهو ، إذ االقتداء هنا إمنا يظهر يف التكبريات؛ صالته (بال عذر بطلت)بقيد زاده بقوله 

                                 
 (. 2/295)يف حاشية الشربيين على الغرر البهية( انظر النقل عنه 1)

 (. 5/81( كفاية النبيه )2)

 سقط من األصل.  (3)
 ب(. 56( انظر: اإلابنة )ل/4)

 (. 584( انظر: )ص5)

 ( يف نسخة )ج(: ))التخلف((. 6)
ف أنه ال فرق يف وجوب التخلف للقراءة بقدر ما فوته املتخل    َثم  ملا مرم  ( قوله: ))على أن يف البناء نظراً 7)

 الفتتاح مندوب وغريه(( سقط من األصل. 
 (. 2/44(، وإعانة الطالبني )2/486( انظر: هناية احملتاج )8)

 ( قوله: ))تدارك(( طمس من نسخة )د(. 9)
(، وأسىن املطالب 5/197(، واجملموع )1/643(، وروضة الطالبني )2/441( انظر: العزيز )10)

(2/315 .) 

 (. 245تقدم احلديث )ص( 11)
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 .(2)ف بركعةالتخل (1)[يشبه]فاحش ب[ 2/511]فختل
أنه لو تقدمم  (3)ف وابلشروع يف األخرى الذي ذكره الشيخانوغريمهاوقضية التمقييد ابلتخل 

أفحش أو مساو   (6)ام إمم أن التقد (5)يف صالة اجلماعة (4)لكن مرم ، بتكبرية عمدًا ال يؤثر
وأنه لو ، مثال (9)وعليه فذكر التمأخر/، هنا كالتمأخر (8)موقضية ذلك البطالن ابلتقد، (7)أخر/للتم 

 (13)ووجمهه األسنوي، (12)(11)ووجهه البطالن، (10)مل يكرب   الرمابعة حىت سلمم اإلمام ال بطالن
 .أبنه ال جيب فيها ذكر فليست كالركعة خبالف ما قبلها

إال إن كان بتكبريتني فأكثر كما ، أو نسيان فال يؤثر، ف لعذر كبطء قراءةتخلا الأمم  
 .(14)اقتضاه كالمهم

وتندب اجلماعة هنا للرجال دون النساء وإن كان امليت أنثى كما نص عليه الشافعي  
ما من مسلم »: --ملا صح من قوله ؛ وذلك (16)وإن نظر فيه يف اجملموع، (15)واألصحاب

                                 
 ( يف األصل: ))بسنة(( وهو تصحيف. 1)
  .(5/199(، واجملموع )1/644(، وروضة الطالبني )2/441(، والعزيز )2/385( انظر: الوسيط )2)

 (. 5/199(، واجملموع )1/644(، وروضة الطالبني )2/441( انظر: العزيز )3)

 ( قوله: ))مر(( سقط من نسخة )ج(. 4)
 (. ب128/ل2( انظر: )5)

 ( قوله: ))إما(( سقط من نسخة )ب(. 6)
 /أ من نسخة )ب(. 325( هناية ل7)
 ( يف نسخة )ب(: ))فالتقدم((، يف نسخة )ج(: ))ابلتقدمي((. 8)
 /ب من نسخة )ج(. 197( هناية ل9)
 (. 2/480وهناية احملتاج ) (،2/31) مغين احملتاجو (، 2/315سىن املطالب )أ( انظر: 10)

 ( قوله: ))ووجهه البطالن(( سقط من نسخة )ب( و)ج(و)د(. 11)
 (. 3/143( انظر: حاشية الشرواين على حتفة احملتاج )12)

 (. 5/492(، واملهمات )442( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر حمالوي )ص13)

 (. 2/481(، وهناية احملتاج )2/31احملتاج )(، مغين 2/316( انظر: أسىن املطالب )14)

 . (2/625( انظر: األم )15)

 (. 5/169( اجملموع )16)
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 .(1)«ُيوت فيقوم على جنازته أربعون رجالً ال يشركون ابهلل شيئاً إال شفعهم فيه
 .(5)فيهم ويل (4)أنه مل جيتمع أربعون إال ]وكان[ (3)وحكمته (2)قيل 
املسلمني إال  أ[2/512] ي عليه ثالثة صفوف منما من مسلم ُيوت فيصل   » : وقوله 
ندب يف الصالة عليه ثالثة صفوف  ومن َثم ، (7)غفر له كما يف رواية: أي، (6)«أوجب
عن بعضهم أن الثالثة سواء يف األفضلية حمافظة على مقصود  (9)ونقل الزركشي، (8)فأكثر

 .الشارع من الثالثة
وألنه مل ، أن ال يتوىل الصالة عليه أحد (10)لتنافسهم يف؛ أفراداً  --وإمنا صلوا عليه  

 .(12)ماً يف كل شيءيف الصالة لصار مقدم  (11)]واحد[ مفلو تقدم ، يكن قد تعنيم إمام

                                 
(، من 948، رقم:1/422رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: من صلمى عليه أربعون شفعوا فيه ) (1)

 .-م-حديث ابن عباس 

 ( قوله: ))قيل(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 2)
 وحكمة ذلك((. ( يف نسخة )ب(: ))3)
 ( قوله: ))وكان(( زيدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 4)
 (2/314( انظر: أسىن املطالب )5)

(، ورواه 3166، رقم:569( رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف الصفوف على اجلنائز )ص6)
، 313الرتمذي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف الصالة على امليت والشفاعة له )ص

(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، 665، رقم:19/229(، ورواه الطرباين يف الكبري )1030م:رق
(، من 7005، رقم:4/45ابب: صالة اجلنازة إبمام وما يرجى للميت يف كثرة من يصل  ي عليه )

، واللفظ أليب داود، واحلديث ضعيف؛ ألجل عنعنة حممد بن إسحاق --حديث مالك بن هبرية 
 الكالم عنه.  وقد تقدم

 . كما تقدم(، وفيه عنعنة ابن إسحاق  16724، رقم:27/281رواه أمحد ) (7)

 (. 2/323(، وأسىن املطالب )5/169(، واجملموع )1/647( انظر: روضة الطالبني )8)

 (. 2/323( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9)

 ( قوله: ))يف(( سقط من نسخة )ب(. 10)
 سقط من األصل.  (11)
 .(2/32(، ومغين احملتاج )2/317(، وأسىن املطالب )5/165( انظر: اجملموع )12)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
589 

 حلصول الفرض؛ كصيب مميز ولو مع وجود الرجال(ِبذََكر  )فيها  (1)(وسقط الفرض) 
وألن الصيب من جنسهم ويصلح أن ، وكذا العدد كغريها، وألن اجلماعة ال تشرتط، بصالته

ى كما أييت كما لو صلم ،  وإن كانت نفالً   يف سقوط الفرض به (3)وال بعد، (2)يكون إمامًا هلم
 .(4)بلغ فيه فرض الوقت ُثم 

ألن السالم ُشر َع يف األصل لإلعالم أبن كالً ؛ مل يسقط الفرض به عنهم يف رد السالم وإمنا
 .(6)(5)[صالته] وأمان الصيب ال يصح خبالف، سامل من اآلخر

 .(7)ألنه أكمل منها ودعاؤه أقرب إىل اإلجابة؛ أما املرأة فال يسقط هبا مع وجود رجل 
لتوجه الوجوب  ب[2/513]؛ بصالهتا يسقط الفرض: أي، (8)(وإن فُِقَد رجل فبامرأة)

مع حضور  (10)وثنيًا برجل سقوطه بصالهتا، وقضية تعبريه أواًل بذكر، (9)حينئذ عليها للضرورة
ميت ذكر ولو صبيًا مميزاً  (12)"ولو صلمى على/: حيث قال، (11)وبه صرمح يف شرحه، املميز

 لكنه وإن سقط به الفرض ال ُيسقط، سقط به الفرض عمن حضر من الرجال على األصح

                                 
 ( قوله: ))وسقط الفرض(( طمس من نسخة )ب(. 1)
 (. 2/483(، وهناية احملتاج )2/32(، ومغين احملتاج )2/318( انظر: أسىن املطالب )2)

 ( يف نسخة )ب(: ))وال بد((. 3)
 (. 2/318( انظر: أسىن املطالب )4)

 سقط من األصل.  (5)
 (. 2/483(، وهناية احملتاج )2/32(، ومغين احملتاج )2/318( انظر: أسىن املطالب )6)

(، ومغين احملتاج 2/318(، وأسىن املطالب )2/1547(، واإلسعاد )5/166( انظر: اجملموع )7)
 (. 2/384(، وهناية احملتاج )2/32)

 : ))وإن فقد رجل فبامرأة(( طمس من نسخة )د(. ( قوله8)
(، وهناية احملتاج 2/33(، ومغين احملتاج )2/318(، وأسىن املطالب )5/166( انظر: اجملموع )9)

(2/484 .) 

 ( يف نسخة )ب(: ))سقوطه عن الرجال بصالته((. 10)
 (. 1/299( انظر: إخالص الناوي )11)

 /أ من نسخة )د(. 189( هناية ل12)
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، فتجزئ صالهتن حينئذ، ألنه غري خماطب؛ (1)حضوره الفرض عن النساء كما يسقط الرجل/
 .(2) بل جتزئ صالة امرأة واحدة" انتهى وهو متجه

 حلمل، (4)]تنايف[وال ، وغريه أبهنا ال تسقط ابمرأة وهناك صيب (3)ح األسنويلكن صرم 
والثاين على ما إذا ، ابلغ جمنون (5)ترد الصالة كما إذا كان هناك رجلاألول على ما إذا مل 

ألن الشخص قد خياطب بشيء ؛ أرادها وإمنا مل تسقط هبا حينئذ مع أهنا املخاطبة دونه
 .(6)ال سيما فيما يسقط عنه بفعل غريه، ويتوقف فعله على شيء آخر

أو بعدها ، كالصيب مع صالة الرجلوصالهتا  ، ولو حضر رجل بعد صالهتا مل تلزمه اإلعادة
 وعن النساء، لغيبتهم؛ ألن الفرض ال يتوجه عليهما ويسقط الفرض هبا عن الرجال؛ تقع نفالً 

 .(7)مطلقاً /أ[ 164]
ألن األخذ ابالحتياط يف حقه يقتضي فرضه رجاًل حىت ال ؛ حضر معها (ال عن خنثى) 

 .(8)إىل النساء مع حضورهوأنثى حىت يتوجه الفرض ، يسقط الفرض عنه بصالهتا
إذا اجتمعا  (10)من أهنما، إن اخلنثى يف هذا الفصل كاملرأة (9)وأما ما اقتضاه قول الروضة 

الحتمال ذكورته ؛ فظاهر يف صالته دون صالهتا، سقط الفرض بصالة كل منهما عن اآلخر
من أنه كاملرأة ال ُيسقط الفرض عن  (11)على أنه ُيكن محله على ما صرمح به يف اجملموع

                                 
 /أ من نسخة )ب(. 325اية ل( هن1)
 (. 2/318( انظر: أسىن املطالب )2)

 (. 446( انظر: كايف احملتاج إىل شرح املنهاج، بتحقيق الطالب: بندر حمالوي )ص3)

 .( يف األصل: ))يتأتى((4)
 ( قوله: ))رجل(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 5)
 (. 2/484(، وهناية احملتاج )2/33(، ومغين احملتاج )2/318( انظر: أسىن املطالب )6)

 (. 2/318( انظر: أسىن املطالب )7)

 (. 2/484(، وهناية احملتاج )2/318(، وأسىن املطالب )2/1548( انظر: اإلسعاد )8)

 (. 1/645( روضة الطالبني )9)

 ( يف نسخة )ج(: ))أهنا((. 10)
 (. 5/166( اجملموع )11)
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ت املرأة ]وإذا صلم ، وإذا صلى سقط الفرض عنه وعن النساء: (1)قال املصن  ف ومن َثم ، الرجال
من  أي ملا مرم ، ذلك (3)وأما عن اخلنثى فقياس املذهب ]أيىب[، (2)سقط الفرض عن النساء[

وال يقال مل يتحقق املانع من إسقاط ، األنثى مع وجوده (4)فال يسقط بفعل، احتمال ذكورته
أمر اخلنثى  (5)ألن االحتياط املبين عليه؛ إذ ال ُينع منه إال وجود الرجل ومل يوجد؛ فعلها للفرض

وإفادته سقوط الفرض هبا عند فقد الرجل ال عن ، اقتضى فرض أسوأ التقادير فوجب العمل به
 .اخلنثى من زيدته

مسافة  ب[2/515]ولو دون ، عن البلد (غائب)ميت  (على)من أييت جوازاً  (وَصلمى) 
 (7)صلمى على النمجاشي --ملا صح أنه؛ (6)ي مستقبلهاالقصر ويف غري جهة القبلة واملصل   

وذلك ، (9)وكربم أربع تكبريات، (8)فخرج هبم إىل املصلمى وصف هبم/، ابملدينة يوم موته ابحلبشة
صول ـحل؛ أهنا ُتسقط الفرض (11)حبثه الزركشيواألقرب كما ، (10)ة تسعـنـيف رجب س

                                 
 (. 1/299( انظر: إخالص الناوي )1)

 سقط من األصل.  (2)
 يف األصل: ))أييت(( وهو تصحيف.  (3)
 ( يف نسخة )ج(: ))بفعله((. 4)
 ( يف نسخة )ج(: ))على((. 5)
(، 3/302(، والغرر البهية )5/206(، واجملموع )1/645(، وروضة الطالبني )2/443( انظر: العزيز )6)

 (. 2/485وهناية احملتاج )

( هو: أصحمة بن أحبر النمجاشي ملك احلبشة، وامسه ابلعربية عطيمة، والنمجاشي لقب له، أسلم على 7)
املغازي يف إحسانه إىل املسلمني الذين هاجروا ، ومل يهاجر إليه، وقصته مشهورة يف --عهد النيب 
 ، رقم:1/347اإلصابة ) :يف صدر اإلسالم، مات يف رجب سنة تسع، انظر ترمجته إىل احلبشة

473 .) 

 /أ من نسخة )ج(. 198( هناية ل8)
(، ورواه مسلم 1333، رقم:1/351البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: التكبري على اجلنازة أربعاً ) رواه (9)

  .--(، من حديث أيب هريرة951، رقم:1/423يف كتاب اجلنائز، ابب: يف التكبري على اجلنازة )

 . (1/366والسرية البن حبان )، (2/92(، والثقات )3/122( انظر: اتريخ الطربي )10)

 (. 2/33ظر النقل عنه يف مغين احملتاج )( ان11)
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وتعليله أبن فيه إزراء  ال ُتسقط (2)وقول ابن القطان، إن علم احلاضرون هبا: أي، (1)الغرض
السقوط  (4)واإلزراء إمنا يقتضي إث احلاضرين ابلتأخري ال ]عدم[، فيه نظر، (3)وهتاواًن ابمليت/

 .ابلكلية
لَ علم أو يُ وينبغي أهنا ال جتوز على الغائب حىت يُ  (5)قال األذرعي  إال أن ، ظن أنه قد ُغس  

أو يقال ينوي الصالة عليه إن كان ، (6)يُقال تقدمي الغسل شرط عند اإلمكان فقط على ما مر
أن تعذر الغسل هنا  إذ ال حاجة إىل التعليق وال ُيسلمم، وفيه نظر، فيعلق النية انتهى، لس   قد غُ 
 .(7)فاألوجه أنه ال بد من ظن تقدم الغسل، بشرطليس 
لتيسر احلضور كما ؛ (9)وإن ]كربت[ (8)البلد: أي، (فيها)على غائب عن اجمللس  (ال) 

يف  (10)ومنه يؤخذ اجتاه ما جزم به ابن أيب الدم، ال يقضي على من هبا إذا أمكن إحضاره
، من أنه لو تعذر على من هبا احلضور حلبس جاز له الصالة أ[2/516] (11)موضع ]آخر[

عن صاحب الوايف وأقره أن امليت خارج السور قريباً منه  (12)ونقل الزركشي، ومثله املريض وحنوه
إال أن يفرق أبن املدار َثم على ، من جواز القصر فيه للمسافر وقد يتوقف فيه مبا مرم ، كداخله

ل اليوم ، على مشقة احلضور وعدمهاوهنا ، تسميته مسافراً  ومر ما لو صلى على من مات وُغس  

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))الفرض((. 1)
 (. 2/33( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )2)

 /أ من نسخة )ب(. 326( هناية ل3)
 .( يف األصل: ))عذر((4)
 (. 2/485(، وهناية احملتاج )2/320( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )5)

 (. 541انظر: )ص( 6)

 (. 2/485( انظر: هناية احملتاج )7)

 (. 121ى على غائب ال يف البلد((، انظر: )ص: ))وصلم املطبوع ( يف منت اإلرشاد8)

 ( يف األصل: ))كثرت(( وهو تصحيف. 9)
 (. 2/33( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )10)

 ( قوله: ))آخر(( زيدة من نسخة )ب(و)ج( و)د(. 11) 
 (. 2/33يف مغين احملتاج ) ( انظر النقل عنه12)
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 .(2)(1)من املسلمني مبا فيه
غري نيب سواء دفن قبل الصالة أم : أي، (3)(مدفون ال نيب)حاضر  (على)صلمى (و)
 .(5)صلمى على القرب --ملا صح أنه؛ (4)بعدها
لعن هللا اليهود » : (6)خلرب الصحيحني؛ أما قبور األنبياء صلى هللا عليهم وسلم فال جيوز 

ونظر ، (8)نكن أهاًل للفرض وقت موهتم (7)أو ألان مل/، «والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
وقد جياب أبن لعنهم على اختاذها مساجد يومئ إىل منعهم من ، (9)يف داللة اخلرب على املدعي

ث المعىن لتخصيص اليهود ، ومنه الصالة عليهم، موهتم مبا مل يؤمروا به بعدالتمقرب إليهم 
 .نفعل كفعلهم /ب[165]إمنا قال ذلك زجراً لنا عن أن  --ملا يف اخلرب من أنه ، بذلك
لكنهم ، األنبياء ال يرتكون يف قبورهم بعد أربعني ليلة :»وأما االستدالل خبرب البيهقي 

                                 
 (. 559انظر: )ص( 1)

 (. 2/485(، وهناية احملتاج )2/33( انظر: مغين احملتاج )2)

 ( قوله: ))مدفون ال نيب(( طمس من نسخة )د(. 3)
(، ومغين احملتاج 2/320(، وأسىن املطالب )1/645(، وروضة الطالبني )2/386( انظر: الوسيط )4)

 (. 2/487)(، وهناية احملتاج 2/34)

، انظر: الصالة على القرب ثبتة يف عدة أحاديث منها ما تقدم يف قصة املرأة اليت كانت تقمم املسجد (5)
 (. 554، انظر: )صعلى القرب املنبوذ --، ومنها ما ورد يف صالته( 554)ص

، 1/368) -م-وأيب بكر وعمر  --رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف قرب النيب  (6)
(، ورواه مسلم يف كتاب املساجد، ومواضع الصالة، ابب: النهي عن بناء املساجد على 1390رقم:

(، من حديث 529، رقم:1/239القبور، واختاذ الصور فيها، والنهي عن اختاذ القبور مساجد )
 . -ل-عائشة 

 /ب من نسخة )د(. 189( هناية ل7)
(، وهناية احملتاج 2/34(، ومغين احملتاج )2/320(، وأسىن املطالب )1/645( انظر: روضة الطالبني )8)

(2/487 .) 

(، وهناية احملتاج 2/35(، ومغين احملتاج )3/303(، والغرر البهية )2/320( انظر: أسىن املطالب )9)
(2/487 .) 
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ألن اخلرب وإن روي مبعناه ؛ (1)صحيحفغري ، «يصلون بني يدي هللا تعاىل حىت ينفخ يف الصور
مررت مبوسى ليلة أسري يب »: (3)ويردها خرب عبد الرزاق، (2)أخبار أخر لكنها كلها ضعيفة

ويردها  (6)قيل، (5)وسيأيت أن األنبياء أحياء يف قبورهم يصلرون، (4)«وهو قائم يصل  ي يف قربه
، (9)«أان أول من تنشق عنه األرض» : وخرب، (8)«صالتكم معروضة علي» : (7)أيضًا خرب/

                                 
، وقد أورد --(. من حديث أنس4، رقم:75رواه البيهقي يف كتاب حياة األنبياء بعد وفاهتم )ص (1)

 (. 3/1220احلبري ) هذه األحاديث، انظر التلخيصصحة احلافظ ابن حجر ما يقدح يف 

(، عن سعيد ابن املسيب قال: "ما مكث 6725، رقم:3/576عبد الرزاق يف مصنفه ) اهرو منها ما ( 2)
، 3/1219احلبري ) يف التلخيص فه احلافظ ابن حجرنيب يف األرض أكثر من أربعني يوماً"، ضعم 

، 6/147(، وأبو يعلى يف مسنده )6888، رقم:13/229البزار ) ومنها ما رواه(. 2529رقم:
، قال: --أنس عن ( 1، رقم:69(، والبيهقي يف كتاب حياة األنبياء بعد وفاهتم )ص3425رقم:

فه ابن امللقن يف البدر املنري ، ضعم «األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون»:--قال رسول هللا
(13/167 .) 

روى عن ابن جريح، واألوزاعي، ، هو: عبدالرزاق بن مهام بن انفع احل ْمريي موالهم، أبو بكر الصنعاين (3)
ابن املديين، وغريمها، تويف سنة إحدى عشرة وعلي وغريمها، وروى عنه: اإلمام أمحد بن حنبل، 

، 1/364(، وتذكرة احلفاظ )329، رقم:1/520)احلديثاء ومائتني. انظر ترمجته: طبقات علم
، 173(، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص611، رقم:6/310(، وهتذيب التهذيب )357رقم:
 (. 337رقم:

، واحلديث --(، من حديث أنس بن مالك 6727، رقم:3/577رواه عبد الرزاق يف مصنفه ) (4)
(، 2375، رقم:2/1115) -؛-ائل موسىصحيح، رواه مسلم يف كتاب الفضائل، ابب: من فض

 . «عند الكثيب األمحر»ابللفظ املذكور وفيه زيدة قوله:  --من حديث أنس 

 . اً ( تقدم احلديث قريب5)

 ( يف نسخة )ب(و)د(: ))قبل((. 6)
 /ب من نسخة )ب(. 326( هناية ل7)
 (. 274تقدم احلديث )ص( 8)

ابب: ما يذكر يف األشخاص واخلصومة بني املسلم احلديث رواه البخاري يف كتاب اخلصومات،  (9)
: --، وفيه قال النيب -–(، من حديث أيب سعد اخلدري 2412(، قم )1/651واليهود )

 . «ال ختريوا بني األنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه األرض...»
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جلواز عرضها عليه بني ؛ (2)ألن عرضها عليه وانشقاق األرض عنه ال ينايف األول؛ (1)وفيه نظر
واالنشقاق عنه يكون ، وألن ذلك معين يف اخلرب األول حىت ينفخ يف الصور، يدي هللا تعاىل
 .بعد النفخ فيه

يوم )الصالة : أي، (أهل فرضها)عن البلد وإمنا ُيصلمى على قرب غريهم وعلى الغائب  
قال ]يف ، (5)بيانه وهذه ال يتنفل هبا كما مرم ، غريه متنفل (4)]ألن[؛ وقته: أي، (3)(املوت

وهو ، وصرح به املتويل، وقضية اعتبار ذلك أهنا متتنع على الكافر واحلائض يومئذ (7)(6)اجملموع[
 أ[2/518]، بل وال من أهل الصالة؛ الفرضألهنما ليس من أهل ؛ ظاهر كالم األصحاب

ألنه خماطب هبا فهو  ؛ وهو متجه يف الكافر، إحلاقهما ابحملدث انتهى (8)ورأى الغزايل كإمامه
 .كاحملدث خبالف احلائض

ب لكن صوم ، (9)وقضيته أيضًا أهنا متتنع على من بلغ أو أفاق بعد املوت وقبل الغسل 
؛ غريه فرتك اجلميع وكذا لو كان َثم ، يكن َثم غريه لزمته اتفاقاً ألنه لو مل ؛ خالفه (10)األسنوي

"بل لو زال املانع بعد الغسل أو بعد الصالة عليه وأدرك زمنًا ُيكن فيه : قال، فإهنم أيمثون
 (12)لتمييز وقت املوت تبعًا للشرح الصغري؛ وعدل عن اعتبار أصله، (11)الصالة كان كذلك"

                                 
 (. 3/303( انظر: الغرر البهية )1)

 ( يف نسخة )ب(: ))خرب األول((. 2)
 (. 2/321(، وأسىن املطالب )5/204(، واجملموع )2/444( انظر: العزيز )3)

  .( يف األصل: ))ال((4)
 (. 556( انظر: )ص5)

 سقط من األصل.  (6)
 (. 5/204( اجملموع )7)

 (. 2/386(، والوسيط )3/65( انظر: هناية املطلب )8)

 (. 2/34(، ومغين احملتاج )2/321( انظر: أسىن املطالب )9)

 (. 3/494( انظر: املهمات )10)

 (. 3/495( انظر: املهمات )11)

 (. 3/494( انظر النقل يف املهمات )12)
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: (5)قال األسنوي (4)كاجملموع  (3)وأصلهما (2)والروضة (1)مرجح املنهاجألنه ؛ إىل أهلية الفرض
وإىل ، (7)لكن اسُتشكل ابالكتفاء بصالة الصيب حبضرة املكلمف/، الفتوى عليه انتهى (6)فلتكن

 وألنه يكره أن يقال ذلك كما نص عليه الشافعي ، ألنه أعم؛ التعبري بنيب بدل تعبريه ابلرسول
-:-(8). 

: (10)ملا يف مسلم؛ بل هي فيه أفضل، تكره الصالة عليه يف املقربة ال يف املسجد: (9)فرع
وألن الصحابة رضوان هللا عليهم ، (12)وأخيه (11)ى فيه على ابين بيضاء سهيلصلم  --أنه

                                 
 (. 60)ص الطالبني هاجمن( 1)

 (. 1/646( روضة الطالبني )2)

 (. 2/444( انظر: العزيز )3)

 (. 5/204( اجملموع )4)

 (. 3/494( انظر: املهمات )5)

 ( يف نسخة )ب(: ))ولتكن((. 6)
 /ب من نسخة )ج(. 198( هناية ل7)
 (. 2/1552(، واإلسعاد )2/625( انظر: األم )8)

 ( قوله: ))فرع(( طمس من نسخة )د(. 9)
(، من 973، رقم:1/430رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: الصالة على اجلنازة يف املسجد ) (10)

، قالت: ادخلوا به املسجد حىت أصلي --، وفيه ملا تويف سعد بن أيب وقاص-ل-عائشة  حديث
على ابين بيضاء يف املسجد  --عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: "وهللا لقد صلمى رسول هللا 

 سهل وأخيه". 

ُسهيل بتصغري َسْهل، ابن بيضاء، وهي أمه، واسم أبيه وهب بن ربيعة القرشي الف هري، واسم  هو: (11)
عاد إىل مكة،  ُثم أمه البيضاء، َدْعد بنت احلْجَدم بن أمية، أسلم قدُياً، وهاجر إىل أرض احلبشة، 

ومات  ،--أنيس، وعبدهللا بن --شهد بدراً، روى عنه أنس بن مالك  ُثم وهاجر إىل املدينة، 
(، واالستيعاب 431، رقم:2/670. انظر ترمجته: معرفة الصحابة البن مندة )--يف حياة النيب

 .(3574، رقم:2/582(، وأسد الغابة )1100، رقم:2/667)

( هو: َسْهل بن بـَْيضاء تقدم نسبه عند ذكر أخيه، أسلم مبكة فكتم إسالمه، فأخرجته قريش إىل بدر؛ 12)
ي؛ فُأطلق، مات ابملدينة. انظر ترمجته: صلم أنه رآه مبكة يُ  --هد له ابن مسعود فأسر يومئذ، فش

 (. 3533، رقم:3/162(، واإلصابة )1080، رقم:2/659االستيعاب )
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ى من صلم » : وخرب، )2((1)فيه ومل ينكر ذلك أحد منهم --عمر  ب[2/519]صلوا على 
فال شيء  :املعتمدة (4)والذي يف األصول، (3)ضعيف« شيء لهعلى جنازة يف املسجد فال 

 .(5)عليه
على  (6)وإن سقط الفرض ]ابلصالة[، حلرمة الدفن قبلها؛ بعد الصالة عليه (ُدِفنَ  ثُم ) 
ابه ـوعن أصح --وألن تقدُيها هو املنقول عنه، ملا فيه من اإلزراء والتهاون ابمليت؛ (7)القرب

-- (9)أن الدفن فرض كفاية ومر، (8)فمن بعدهم. 
باع غالباً  من امليت: أي (وَأقـَلُُّه ما مينعه)   (11)ألن/؛ (10)أن ينتشر (رحيه)ُينع (و)، الس  

                                 
، 2/201يف املوطأ يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف الصالة على اجلنائز يف املسجد )مالك ( رواه 1)

ورواه البيهقي يف معرفة السنن واآلثر يف  (، 3/99واه احلاكم )ور ، -م-(، عن ابن عمر 593رقم:
، صحح إسناده (7682، رقم:5/318) كتاب اجلنائز، ابب: الصالة على اجلنائز يف املسجد

 . (3448، رقم:2/965النووي يف خالصة األحكام )

 (. 2/323(، وأسىن املطالب )5/225(، واجملموع )1/646( انظر: روضة الطالبني )2)

(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء على الصالة 9865، رقم )15/535رواه أمحد ) (3)
(، ورواه البيهقي يف  6579، رقم:3/526(، ورواه عبد الرزاق )1517، رقم:2/239يف املسجد )

يف  (، ورواه ابن أيب شيبة7139، رقم:4/83كتاب اجلنائز، ابب: الصالة على اجلنائز يف املسجد )
(، من حديث 11972، رقم:3/44كتاب اجلنائز، ابب: من كره الصالة على اجلنازة يف املسجد )

فه احلفاظ منهم: أمحد بن حنبل وأبو بكر بن املنذر واخلطايب ، قال النووي: ضعم --أيب هريرة 
 (. 5/168فه يف اجملموع )(، وضعم 3451، رقم:2/966والبيهقي، انظر خالصة األحكام )

  نسخة )د(: ))األول((. ( يف4)
(، من 3191، رقم:573( رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: الصالة على اجلنازة يف املسجد )ص5)

 (. 2351، رقم:5/462انظر: السلسلة الصحيحة )وصححه األلباين، ، --حديث أيب هريرة 

 سقط من األصل.  (6)
 (. 2/323(، وأسىن املطالب )5/205(، واجملموع )1/645( انظر: روضة الطالبني )7)

 أحاديث الباب دالة على تقدمي الصالة على الدفن إال عند العذر.  (8)

 (. 483( انظر: )ص9)

 (. 3/3(، وهناية احملتاج )5/246(، واجملموع )1/647(، وروضة الطالبني )2/447( انظر: العزيز )10)

 /أ من نسخة )ب(. 327ة ل( هناي11)
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فال ، حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار رحيه املستلزم للتأذي هبا واستقذار جيفته
كاان متالزمني بيان فائدة الدفن والغرض من ذكرمها إن  : (1)قال الرافعي، بد من حفرة متنع ذينك

 (2)وواضح أهنما غري متالزمني كالفساقي، وإال فبيان وجوب رعايتهما فال يكفي أحدمها انتهى
وألهنا : (3)لذلك قال السبكي، فال يكفي الدفن فيها، اليت ال تكتم الرائحة مع منعها الوحش

ميت على ميت حرام فيجب  على أن فتحها وإدخال: وقال، ليست على الدفن املعهود شرعاً 
إذ ال يكفي أن ؛ لكان أصوب، (6)بدل ما ةحبفر  أ[2/520] كأصله  (5)ولو عرب/، (4)إنكاره

 .(7)يوضع على وجه األرض ويبىن عليه ما ُينع ذينك
أو به مانع فيجب ، كما لو مات بسفينة والساحل بعيد،  نعم لو تعذر احلفر مل يشرتط 

يُلقى لينبذه البحر إىل  ُثم ، لئالم ينتفخ؛ جيعل بني لوحني ُثم ، غسله وتكفينه والصالة عليه
 .(8)حتمال أن جيده مسلم فيدفنه؛ الوإن كان أهله كفاراً ، الساحل

أما إذا أمكن دفنه لكوهنم ، وإن كان أهل الرب مسلمني، لينزل إىل القرار؛ وجيوز أن يثقل 
 .(9)فيلزمهم التأخري ليدفنوه فيه، قرب الرب وال مانع

 
 
 

                                 
 (. 2/447( انظر: العزيز )1)

الفساقي: عبارة عن بيوت حتت األرض تُعمل جلمع املوتى، ويُدخل فيها ميت على ميت، انظر: هناية  (2)
 (. 3/82(، والنجم الوهاج )2/133(، وإعانة الطالبني )3/3احملتاج )

 ( يف نسخة )ب(: ))الزركشي((. 3)
 (. 680صشرح املنهاج )( انظر: االبتهاج 4)

 /أ من نسخة )د(. 190( هناية ل5)
 (. 205( وعبارته: "وأقله ما يكتم رائحته وحيرسه"، انظر: احلاوي الصغري )ص6)

 (. 111(، والسراج الوهاج )ص2/43(، ومغين احملتاج )2/1554( انظر: اإلسعاد )7)

 .(5/244(، واجملموع )1/659(، وروضة الطالبني )2/457(، والعزيز )2/594) ( انظر: األم8)

 (. 2/349(، وأسىن املطالب )1/660(، وروضة الطالبني )2/457( انظر: العزيز )9)
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 .(2)بذلك --ملا صح من أمره، (1)قرب واسع (وأكمله) 
أبن يقوم ، (3)أي قدرمها من رجل معتدهلما (قامة وبسطة)وضابط ارتفاعه األكمل  

ومها أربعة ، وألنه أبلغ يف املقصود، (5)أوصى بذلك --ألن عمر ؛ (4)ابسطًا يديه مرفوعتني
أهنما  (8)وقول الرافعي، على ذراع اليد (7)األذرعيومحله ، (6)أذرع ونصف كما صومبه النووي

 .ثالثة ونصف على الذراع املعروف
 أبرض صلبة: أي، (بصلبة) ب[2/521]بفتح أوله وضمه بقيد زاده بقوله : (وحلد) 

 .-(10)-ملا صح أنه الذي فعل لرسول هللا؛ (9)ق بفتح الشنيمن الشم  (أوىل)
                                 

 .(5/245(، واجملموع )1/647(، وروضة الطالبني )2/447( انظر: العزيز )1)

(، ورواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف تعميق القرب 16251، رقم:26/183رواه أمحد ) (2)
(، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلهاد، ابب: ما جاء يف دفن الشهداء 3215، رقم:578)ص
(، ورواه النسائي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يستحب من إعماق القرب 1719، رقم:520)ص
، 2/259(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف حفر القرب )2010، رقم:321)ص
، صححه ابن «احفروا ووسعوا»، قال رسول هللا: --شام بن عامر (، من حديث ه1560رقم:

 (. 743، رقم:3/194)الغليل (، واأللباين يف إرواء845رقم:،13/1981مللقن يف البدر املنري )ا

 ( يف نسخة )ج(: ))يعتد هلما((. 3)
 .(5/245(، واجملموع )1/647(، وروضة الطالبني )2/442( انظر: التهذيب )4)

(، عن 11663، رقم:3/16لوا يف إعماق القرب )ابن أيب شيبة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما قرواه ا (5)
احلافظ ابن حجر دون و عل عمق قربه قامة"، واألثر ذكره ابن امللقن احلسن قال: "أوصى عمر أن جيُ 

(، لكن رواية 2545، رقم:3/1223احلبري ) (، والتلخيص13/432البدر املنري ) :احلكم عليه، انظر
 (. 162احلسن عن عمر مرسلة، انظر: جامع التحصيل يف أحكام املراسيل أليب داود )ص

 (5/246(، واجملموع )1/648( انظر: روضة الطالبني )6)

 (. 3/4( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )7)

 (. 2/447( انظر: العزيز )8)

  .(3/308(، والغرر البهية )5/246(، واجملموع )1/648(، وروضة الطالبني )2/447( انظر: العزيز )9)

(، 966، رقم:1/429رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: يف اللحد ونصب اللمنب على امليت ) (10)
حلدوا يل حلداً، وانصبوا علي اللمنب أقال يف مرضه الذي هلك فيه: "  --ولفظه أن سعد بن وقاص

 ". --ن َع برسول هللا نصباً كما صُ 
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 .(3)خشية االهنيار؛ تنهار وال تتماسك فالشق أفضلاليت : وهي (2)الر  خوة (1)أما ]يف[ 
من أسفله قدر ما يوضع فيه  (4)واألول ما حيفر جبانب القرب القبلي مائاًل عن ]االستواء[ 
 .(5)امليت
 .(7)ملا صح من األمر به، (6)ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه، واألوىل أن يوسمع 
ويرفع ، انباه ويسقف بنحو لنب أو خشبأو يبىن ج، والثاين ما يشق يف وسطه كالنهر 

 .(8)السقف قليالً حبيث ال ُيس امليت
 (لُِيَسلم )، (11)رجليه (10) الذي سيصري عند (عند ُمَؤخمِر قَّبه (9)رأُسُه/)نداًب  (َوُوِضعَ ) 
  .(12)إذ هذا هو السنة يف إدخاله؛ من جهة رأسه: أي( كذلك)برفق 

 
 

                                 
 ( قوله: ))يف(( زيدة من نسخة )ب(و)ب( و)د(. 1)
ْن ُكل   شيء، انظر:  ُء قَل يل، إ الم أَنمُه َيُدلر َعَلى ل ني ، والر  ْخُو والرمْخُو والررْخوخلاالرماُء َوا، رَخم الرخوة:  (2) اهلَشر م 

 (. 14/314(، ولسان العرب )2/386مقاييس اللغة )

 (3/5(. وهناية احملتاج )2/327(، وأسىن املطالب )5/246(، واجملموع )2/447( انظر: العزيز )3)

 .( يف األصل: ))األسنوي((4)
ُم َواحل (5) اُل َأْصٌل يَُدلر َعَلى اللمْحُد: الالم م َوضممَها َوُهَو َأن حيفر اُء َوالدم َمْيل  َعن  اْست َقاَمة ، وهو ب َفْتح الالم

َدار الَقرْب ُحْفرَة تسع امل ابجلانب القبلي حَتت (، ولسان العرب 5/236انظر: مقاييس اللغة )ي  ت. ج 
 (. 2/327(، وأسىن املطالب )2/447(، والعزيز )98حترير ألفاظ التنبيه )صو (، 3/388)

 (. 2/327(، وأسىن املطالب )5/246(، واجملموع )1/254املهذب )( انظر: 6)

 (. 599تقدم احلديث )ص (7)

 .(2/447(، والعزيز )10/181(، ولسان العرب )4/1502( انظر: الصحاح )8)

 /ب من نسخة )ب(. 327( هناية ل9)
 ( يف نسخة )ب(: ))فيه((. 10)
 ( قوله: ))رجليه(( سقط من نسخة )ب(. 11)
 . (601)ص دليله( وسيأيت 12)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
601 

 .(2()1)الصحابة أنه من السنةفلما صح عن بعض ؛ أما الوضع كذلك
فه وما قيل إنه أدخل من ق َبل  القبلة ضعم ، -(4)-به لَ ع  أنه فُ  فلما صحم  (3)وأما السملر  

، ألن شقم قربه الصق ابجلدار؛ مع أن ذلك ال ُيكن، (5)نه الرتمذيوإن حسم ، البيهقي وغريه
رضي  -عن الشافعي (6)يف اجملموعهناك يوضع فيه قاله أ[2/522]وحلده حتت اجلدار فال حمل 

 .وأصحابه -هللا عنه

                                 
، 578بذلك إىل ما روه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: كيف يُدخل امليت قربه )ص ُيشري (1)

ى ي عليه عبدهللا بن يزيد، فصلم (، ولفظه عن أيب إسحاق، قال: " أوصى احلارث أن يصل   3211قم:ر 
صححه النووي يف اجملموع بل رجلي القرب، وقال: هذا من السنة "، أدخله القرب من ق   عليه، ُثم 

 (.13/226(، وابن امللقن يف البدر املنري )5/255)
(، وأسىن 5/252(، واجملموع )1/648(، وروضة الطالبني )2/448(، والعزيز )2/628( انظر: األم )2)

 (. 3/5(، وهناية احملتاج )2/327املطالب )

ْنُه ق يَل ُيَسلر السملر: أخذ الشمْيء  وإ خراُجه يف  ر ْفق، َوَسَللْ  (3) ه  إىَل الـُت الشمْيَء َأَخْذتُُه، َوم  ْن ق َبل  رَْأس  َمي  ُت م 
 (. 1/286(، واملصباح املنري )11/338َقرْب  َأي: يـُْؤَخذ. انظر: لسان العرب )الـ

(، من 1552، رقم:2/255رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف إدخال امليت القرب ) (4)
، ويف سنده عطية العويف وهو ضعيف، لكن له شاهد عند البيهقي --أيب سعيد اخلدري حديث 

(، من حديث 7153( رقم )4/87ل القرب )بل رجْ يف كتاب اجلنائز، ابب: من قال يسل امليت من ق  
ن إسناده النووي يف خالصة األحكام من قبل رأسه، حسم  --، قال: ُسل  رسول هللا مابن عباس 

 (. 13/218(، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )3631، رقم:2/1016)

(، من 1552، رقم:2/255رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف إدخال امليت القرب ) (5)
احلبري  التلخيص :ف إسناده احلافظ ابن حجر، انظر، ضعم --حديث أيب سعيد اخلدري 

(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: من قال يسل امليت من قبل رجل القرب 3/1232)
من قبل القبلة  --ولفظه قال: "أدخل النيب  ،--(، من حديث بريدة 7155، رقم:4/87)

َب عليه اللمنب  نصباً"، وضعم  ئز، ابب: ما ف إسناده، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلناوأحلْ َد له حلدًا وُنص 
يف قصة أخرى،  -م-(، من حديث ابن عباس 1059، رقم:321جاء يف الدفن ابلليل )ص

(، والبدر املنري 2/299نه، ونقل الزيلعي وابن امللقن وابن حجر تضعيفه، انظر: نصب الراية )وحسم 
 (. 3/1232احلبري ) (، والتلخيص13/245)

 (. 5/256( اجملموع )6)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
602 

 .(2)املرأة آكد ُثم  (1)وسرته للخنثى، ويندب سرت القرب عند الدفن بثوب
أن ال يدخله القرب إال الرجال مىت وجدوا وإن كان امليت  (3)واألوىل كما يف اجملموع وغريه 
أن ينزل  (4)أاب طلحة --أمره وملا صح من، لضعفهن عن ذلك غالباً ؛ خبالف النساء، أنثى

 .(6)-رضي هللا عنهن-مع أن هلا حمارم من النساء كفاطمة وغريها  (5)يف قرب بنته رقية
أن يلني محل املرأة من مغتسلها إىل النعش وتسليمها  (8)/(7)نعم يندب هلن كما يف اجملموع 

 .وحل ثياهبا فيه، إىل من يف القرب
 

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))خلنثى((. 1)
(، وأسىن املطالب 5/250(، واجملموع )1/650(، وروضة الطالبني )2/628انظر: األم ) (2)

(2/330 .) 

  .(2/328(، وأسىن املطالب )5/248( انظر: اجملموع )3)

 ُثم  هو: زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو األنصاري اخلزرجي، مشهور بكنيته، شهد العقبة، (4)
روى عنه و ، -صلمى اَّللم عليه وآله وسلمم-شهد بدراً وما بعدها من املشاهد، روى أبو طلحة عن النيب  

أنس، وابن عباس، وأبو احلباب سعيد بن يسار، وغريهم، واختلف يف وقت وفاته فقيل: تويف سنة 
(، واإلصابة 3055، رقم:4/1697إحدى وثالثني، وقيل غري ذلك، انظر ترمجته: االستيعاب )

 (. 2912، رقم:2/502)

، هاجر هبا إىل احلبشة، فولدت --، وهي زوج عثمان بن عفان --رقية بنت رسول هللا  ي:ه (5)
إىل بدر كانت ابنته رقية مريضة، فتوفيت يوم وصول زيد  --له ابنه عبدهللا، وملا سار رسول هللا 

، 4/1839ابملشركني. انظر ترمجتها: االستيعاب ) --مبشرًا بظفر رسول هللا  --بن حارثة 
 .(6929، رقم:7/114(، وأسد الغابة )3342رقم:

(، من حديث أنس 1342، رقم:1/254رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: من يدخل قرب املرأة ) (6)
-- قال: شهدان بنت رسول هللا ،--  ورسول هللا--  جالس على القرب، فرأيت عينيه
، «فانزل يف قربها »: ، فقال أبو طلحة: أان، قال«الليلة فار قهل فيكم من مل ي»معان، فقال: تد

، انظر: -ك-، والصحيح أهنا أم كلثوم -ك-وليس يف احلديث ذ كر أهنا رقية . فنزل يف قربها فقربها
 (. 8/219عمدة القاري للعيين )

 (. 5/248( اجملموع )7)

 /أ من نسخة )ج(. 199ل ( هناية8)
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وأن يدعو ، --أو سنة رسول هللا، هللا وابهلل وعلى ملةبسم : أن يقول (1)ويسن ملدخله
وهو مذكور يف الروضة ، (2)ريف الصالة عليه ابملأثو  أخذًا مما مرم ، إن كان غري طفل، له

 .(3)وغريها
فال يضجعه إال الرجال ، أوالهم ابلصالة عليه: أي، (أهل صالته) يف القرب (ويضجعه)

 .من زيدته "أهل صالته :"وقوله، (5()4)مىت وجدوا نظري ما مرم 
واحدًا أو ثالثة فأكثر  ب[2/523]، (وترا  )واألوىل أن يكون عدد الدافنني والغاسلني  

دفنه علي والعباس  --ول َما صح أنه، (7)لالتباع يف الواحد رواه أبو داود؛ (6)حبسب احلاجة
 .وخامسويف رواية بدل العباس عبد الرمحن بن عوف وزيدة أسامة ، والفضل

 --هللا وشقران موىل رسول (9)العباس وأسامة وقـَُثم بن العباس (8)ويف أخرى بدل/

                                 
 ( يف نسخة )ج(: ))لداخله((. 1)
 (. 577انظر: )ص( 2)
  .(5/252(، واجملموع )1/650(، وروضة الطالبني )2/449(، والعزيز )1/254( انظر: املهذب )3)

 (. 560( انظر: )ص4)

 .(2/331(، وأسىن املطالب )1/649(، وروضة الطالبني )2/448( انظر: التهذيب )5)

 .(5/250(، واجملموع )1/650(، وروضة الطالبني )2/449(، والعزيز )2/448انظر: التهذيب )( 6)

(، ورواه البيهقي يف  3209، رقم:577رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: كم يدخل القرب؟ )ص (7)
، 4/84كتاب اجلنائز، ابب: امليت يدخله قربه الرجال ومن يكون منهم أفقه وأقرب ابمليت رمحًا )

علي والفضل وأسامة بن زيد،  --غسمل رسول هللا "ولفظه قال:  ،عامر الشعيب عن(، 714رقم:
وهم أدخلوه القرب، قال وحدثين مرحب أو ابن مرحب أهنم أدخلوا معهم عبدالرمحن بن عوف فلما 

علمة قال: إمنا يلي الرجل أهله، ومرحب أو ابن أيب مرحب خمتلف يف صحبته، ففيه  --فرغ علي 
 (. 147)ص لأللباين اإلرسال، انظر: أحكام اجلنائز

 /ب من نسخة )د(. 190( هناية ل8)
ثم بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، أخو عبداَّللم بن العباس، أمه أم ( هو: قُ 9)

(، واإلصابة 1266، رقم:3/1304: االستيعاب ). انظر ترمجته--الفضل، كان يشبه النيب
 (. 7096، رقم:5/320)
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 .(2)أما الواجب يف عددمها فهو ما حيصل به الكفاية، (1)وخامس
وكذا األقرب كما ، حىت على األسن، (5)أو أفقه به، (فقيه) (4)يف الدفن قريب(3)(مَ وُقدِ  ) 

، ألن املقصود منها الدعاء؛ (6)فيهما يف الصالة عكس ما مرم ، قياسًا على األسن، ارتضاه مجع
من حيث الدرجة ال : أي؛ وزاد هذا ليبني به أن معىن قوهلم ويقدم هنا األوىل ابلصالة عليه

فات تقدمي الفقيه ولو أجنبيًا على القريب غري  (8)يف الشرح(7)وصرحيه/، وقضية كالمه هنا، الص  

                                 
، وصحح إسناده األلباين يف أحكام -م-( الرواية األوىل، رواها ابن حبان، من حديث ابن عباس 1)

 (. 145اجلنائز )ص

 ، تقدم يف احلديث السابق. -إدخال عبد الرمحن بن عوف-أما الرواية الثانية و        
 --، رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ذكر وفاته ودفنه -أهنم مخسة-الرواية الثالثة: أما و       

(، ورواه البيهقي يف  11516، رقم:11/208(، ورواه الطرباين يف الكبري )1628، رقم:2/299)
، 4/84كتاب اجلنائز، ابب: امليت يدخله قربه الرجال ومن يكون منهم أفقه وأقرب امليت رمحًا )

علي  --، ولفظه قال: كان الذين نزلوا يف قرب رسول هللا-م-(، من حديث ابن عباس7143رقم:
بن ا، وقد قال أوس -- بن أيب طالب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وشقران موىل رسول هللا

فقال له: أنزل، فنزل مع  --خويل لعلي بن أيب طالب: ي علي أنشدك هللا وحظنا من رسول هللا 
بن ا، ويف إسناده حسني --لقوم فكانوا مخسة. قال البيهقي وشقران هو صاحل موىل رسول هللا ا

عبدهللا بن عبيدهللا، قال عنه البخاري: يتهم ابلزندقة، وقال ابن معني: ضعيف، وقال أمحد: له أشياء 
(، 2/316يلي )منكرة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال النسائي: مرتوك، انظر الضعفاء الكبري للعق

إرواء  :انظر، (، وقال عنه األلباين: ضعيف2012، رقم:1/537) وميزان االعتدال(، 901رقم:
قال ابن امللقن: "جيمع بني هذه الروايت أبن كل واحد روى ما رأى، أو من و (، 3/31الغليل )

 (. 13/230) نقص أراد به أول األمر، ومن زاد أراد به آخره، وهللا أعلم"، انظر: البدر املنري
 (. 2/330(، وأسىن املطالب )5/250( انظر: اجملموع )2)

 َم(( طمس من نسخة )د(. ( قوله: ))وُقد   3)
 ( قوله: ))قريب(( طمس من نسخة )ج(. 4)
 ( أي أفقه أبحكام الدفن. 5)

 .(2/328(، وأسىن املطالب )2/1560(، اإلسعاد )3/498(، واملهمات )5/249( انظر: اجملموع )6)

 /أ من نسخة )ب(. 328( هناية ل7)
 (. 1/300( انظر: إخالص الناوي )8)
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معرتضًا أبن  (2)أن ذلك يف اجملموع (1)وإن كان نقله عن النشائي، لالفقيه ولو حمرمًا وهو حمتم
 .الذي فيه إمنا هو تقدمي األفقه على األسن مع استوائهما يف الدرجة

خالفًا ملا ، (3)على األجنيب ولو فقيهاً  أ[2/524]نعم ينبغي تقدمي زوج املرأة وحنو حمرمها  
 .(5)كاملصن  ف  (4)يومهه كالم الشارح

ألن ؛ وإن مل يكن له حق يف الصالة، على احملارم (زوج)مزوجة  (امرأة)دفن  (يف)ُقد َم  (و)
 .(6)منظوره أكثر

ما مل يكن  (8)ويف غريها كاألجنيب، أن السيد يف أمة حتل له كالزوج (7)وحبث األذرعي 
 .وأنه أحق بدفن العبد من األجانب قطعاً ، بينهما حمرمية

أخ  ُثم  ،ابنه وإن سفل ُثم ، ابن ُثم ، أبوه وإن عال ُثم ، فيقدم أب، برتتيب الصالة (حمرم ثُم )
أخ  ُثم ، أب ألم ُثم ، عم وابنه كذلك ُثم ، ابن أخ ألب ُثم ، ابن أخ شقيق ُثم ، ألب ُثم ، شقيق
 .(11)(10)تقدم َثم حمارم املصاهرة على ما  ُثم  ،(9)حمارم الرضاع ُثم ، عم منها ُثم ، خال ُثم  ، منها

                                 
( هو: أمحد بن عمر بن أمحد بن أمحد النشائي، ُول َد سنة إحدى وتسعني وستمائة، مسع احلديث من 1)

احلافظ شرف الدين الدمياطي، كان إمامًا حافظًا للمذهب، كرُياً، طارحًا للتمكلرف، برع يف الفقه، 
مع املختصرات، وخمتصر اجلوامع، وكتاب النكت على التنبيه، وكتاب كشف غطاء احلاوي وصنمف جا

 الصغري، تويف يف سنة سبع ومخسني وسبعمائة ابلقاهرة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى
 (. 583: ،رقم2/185) البن قاضي شهبة وطبقات الفقهاء الشافعية (،1295رقم: ،9/19)

 (. 5/249( اجملموع )2)

 (. 2/328(، وأسىن املطالب )2/448( انظر: العزيز )3)

 ب(. 207ل/1( انظر: شرح اإلرشاد للجوجري )4)

 ( يف نسخة )ب( هنا زيدة قوله: ))نعم ينبغي تقدمي حمرم املرأة على األجنيب ولو فقيهاً((، وقد تقدم. 5)
 (. 5/249(، واجملموع )1/649(، وروضة الطالبني )2/448( انظر: العزيز )6)

 (. 2/45( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )7)

 ( يف نسخة )ب(: ))وأنه كاألجنيب((. 8)
 ( قوله: ))حمارم(( سقط من نسخة )ج(. 9)
 ( قوله: ))على ما تقدم ث(( سقط من نسخة )ج(. 10)
  .(5/249(، واجملموع )1/649(، وروضة الطالبني )2/448( انظر: العزيز )11)
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 .(2)نظري ما مرم ، (1)ويقدم األفقه القريب على األقرب ولو أسن 
؛ وفارق عدم تغسيل األمة سيدها، ألنه كاحملرم يف النظر وحنوه؛ امليتة: أي، (عبدها ثُم ) 

حىت أن الرجل ، إذ الرجل َثم يتأخمر وهنا يتقدمم، مأخذ البابني (3)لك ابختالفمُ ـالنقطاع ال
 .(4)وعبد امليتة أوىل منه، م هنا على املرأةاألجنيب يتقدم 

 .(8)للتفاوت بضعف الشهوة؛ أجنيب (7)(خصي) ُثم  (6)جمبوب ُثم  (5)ممسوح (ثُم ) 
 .(9)كبين العم برتتيبهم يف الصالة،  غري حمرم ب[2/525] (عصبة ثُم ) 
 .(10)العمةكبين اخلال وبين ،  ذو رحم غري حمرم: أي( رحم ثُم ) 
-حمرم غري النيب  إذ مل يكن َثم ، (12)خلرب أيب طلحة السابق؛ (11)والصاحل أوىل، (أجنيب ثُم ) 

                                 
 (. 2/45(، ومغين احملتاج )2/329(، وأسىن املطالب )5/249( انظر: اجملموع )1)

 (. 605( انظر: )ص2)

 يف نسخة )خبالف(: ))ج((.  (3)
(، ومغين احملتاج 2/329(، وأسىن املطالب )1/649(، وروضة الطالبني )2/448( انظر: العزيز )4)

(2/45 .) 

شرح مشكل و (، 4/205املمسوح: هو الذي قطع منه الذكر واخلصيان مجيعاً. انظر: هتذيب اللغة ) (5)
 (. 3/543الوسيط )

(، 1/96(، والصحاح )10/272اجملبوب: هو الذي قطع ذكره دون اخلصيتني. انظر: هتذيب اللغة ) (6)
 (. 3/543(، وشرح مشكل الوسيط )209الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )صو 

(، 92(، وخمتار الصحاح )ص1882اخلصي: وهو من نزعت خصياه. انظر: مقاييس اللغة )/ (7)
 (. 3/543شرح مشكل الوسيط )و (، 1/171واملصباح املنري )

(، ومغين احملتاج 2/329(، وأسىن املطالب )5/249(، واجملموع )1/649( انظر: روضة الطالبني )8)
 (. 3/6(، وهناية احملتاج )2/45)

 (. 2/45(، ومغين احملتاج )2/329(، وأسىن املطالب )5/249( انظر: اجملموع )9)

(، وهناية احملتاج 2/45(، ومغين احملتاج )2/329(، وأسىن املطالب )1/649( انظر: روضة الطالبني )10)
(3/6 .) 

  .(2/45(، ومغين احملتاج )5/249(، واجملموع )1/649( انظر: روضة الطالبني )11)

 (.602)صانظر: ( 12)
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- ،]عذر يف نزول قربها وكذا زوجها(1)ولعله كان ]له. 
 .(3)واخلناثى مثلهن، (2)النساء برتتيبهن السابق يف الغسل ُثم  
عن اإلمام  (5)وال ينافيه قول الشيخني، (4)تيب مستحب ال واجبوقضية كالمهم أن الرتم  

ألن ؛ ألهنم كاألجانب يف وجوب االحتجاب؛ ال أرى تقدمي ذوي األرحام حمتوماً خبالف احملارم
 .(6)خبالف اجلمهور فإهنم يرونه حتماً فيها، مراده ال أراه حتماً يف أتدية السنة

بنيم األوىل بدفن املرأة ال يفهم وأصله وأن ، ببيان األوىل بدفن الرمجل (7)وزاد على أصله 
دفن  (9)]أولياء[ (8)يكون الباقون/؛ منه أنه إذا ُمي  ز من خيتص هبا وهم الزوج والعبد واخلصي

وهو أنه يلزم من تقدمي احملارم على العصبة ، ألنه يلزمه حينئذ فساد ؛جل برتتيبهم املذكور فيهاالرم 
وهم مؤخمرون ، واخلال على ابن العم وحنوه يف دفن الرجلتقدمي ذوي األرحام منهم كاألخ لألم 

 .(10)فيه عن العصبة
على جنبه األُين نداًب كما يف اجملموع : أي، (ليمني) ويضجع امليت يف القرب أ[2/526]

وكما يف ، (13)اتباعاً للسلف واخللف/؛ قول اإلمام وجوابً  (12)وإن صوب األسنوي، (11)والروضة
 .االضطجاع عند النوم

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 (.500انظر: )ص( 2)

 (. 3/6(، وهناية احملتاج )2/45(، ومغين احملتاج )2/329(، وأسىن املطالب )5/249( انظر: اجملموع )3)

 (. 3/6(، وهناية احملتاج )2/329( انظر: أسىن املطالب )4)

 (. 5/249(، واجملموع )1/649(، وروضة الطالبني )2/448( انظر: العزيز )5)

 (. 2/448( انظر: العزيز )6)

 (. 204( انظر: احلاوي الصغري )ص7)

 /أ من نسخة )ب(. 328( هناية ل8)
 ( يف األصل: ))أو لنا(( وهو تصحيف. 9)
 (. 2/1562(، واإلسعاد )1/30( انظر: إخالص الناوي )10)

 (. 5/252(، واجملموع )1/650( روضة الطالبني )11)

 .(473( انظر: كايف احملتاج، بتحقيق الطالب: بندر حمالوي )ص12)

 /ب من نسخة )ج(. 199( هناية ل13)
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بدليل قوله ، بقوله خالف األفضل (2)وهو مراد اجملموع، (1)فإن وضع على اليسار كره 
 .والذي قدمه إمنا هو الكراهة، عقبه كما سبق يف املصل  ي مضطجعاً 

: صريح بقولهوالتم ، (3)تنزياًل له منزلة املصل  ي، (حتما  لقبلة)يضجع بقيد زاده بقوله (و) 
 .من زيدته "لقبلة"

وحمل الوجوب يف مسلم حمقق غري ، (5)أو مستلقيًا ينبش كما أييت، دفن مستدبراً  (4)فإن/ 
 .(6)جنني

فيجب دفنها بني ؛ أما لو ماتت كافرة ولو حربية أو مرتدة ويف بطنها جنني مسلم ميت
، (7)ألن وجهه إىل ظهر أمه؛ واستدابر القبلة هبا ليستقبلها اجلنني، مقابر املسلمني والكفار

ألن دفنه حينئذ ال جيب  ؛ وإال دفنت كيف كان، مبا إذا نفخت فيه الروح (8)سنويوقيده األ
بدليل أنه ال جيوز إلقاء ، وتعقبه أبن املتجه أنه ال فرق، فاستقباله أوىل، (9)كما علم مما مرم 

وإن ، (10)وأنه لو وجب على احلامل قود وجب التأخري، بدواء أو غريه ب[2/727]النطفة 
ويف محل امليتة املوت فلم ، أبن الظاهر يف محل احلية احلياة، الروح فيه مردودظننا عدم نفخ 

 .(11)يراعوا حرمته يف االستقبال كما مل يراعوها يف التكفني والدفن

                                 
 (. 2/45(، ومغين احملتاج )2/450( انظر: العزيز )1)
 (. 5/252( اجملموع )2)
(، وأسىن املطالب 5/252(، واجملموع )1/650(، وروضة الطالبني )3/24( انظر: احلاوي الكبري )3)

 (. 2/45(، ومغين احملتاج )2/331)
 /أ من نسخة )د(. 191( هناية ل4)
 (. 635( انظر: )ص5)
 (. 2/45(، ومغين احملتاج )2/331( انظر: أسىن املطالب )6)
(، ومغين احملتاج 2/332(، وأسىن املطالب )5/243(، واجملموع )1/650( انظر: روضة الطالبني )7)

 (. 3/7(، وهناية احملتاج )2/47)
 (. 3/500( انظر: املهمات )8)
 (. 549( انظر: )ص9)
 إىل وضعه.  :( أي10)
 (. 2/332( انظر: أسىن املطالب )11)
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 .(1)خالفاً ملن زعم جوازه، جهوما ذُك َر من حرمة إلقاء النطفة هو الذي يت 
ويدنيه من جدار ، خوفًا من استلقائه؛ ويندب للدافن أن يسند ظهره بنحو لبنة طاهرة 
قريبًا من هيئة  (2)وجيعل يف ابقيه بعض التجايف ]فيكون[، فيسند إليه وجهه ورجليه، اللحد
 .(3)ورفع رأسه بنحو لبنة طاهرة، خوفاً من انكبابه؛ الراكع
االستكانة مبالغة يف ؛ (أو لَِبَنة  ، تراب)حنو  (إىل)األُين مكشوفًا  (خبدِ ه)نداًب  (وأفضى) 

 .(4)محةرجاء الرم ، ةلم والذ   
من  --وجعل قطيفة محراء يف قربه، ألنه إضاعة مال؛ ة حتتهويكره وضع فرش أو خمدم  

، (7)وال علمهم --الصحابة برضى (6)]وليس[، --كراهة أن تلبس بعده؛  )5(فعل شقران
أو وضعها كان من ، (9)قبل إهالة الرتاب على ما يف االستيعاب (8)على أهنا إمنا أخرجت/

                                 
 (.2/332( انظر: أسىن املطالب )1)

 قوله: ))فيكون(( زيدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(.  (2)
(، 2/46(، ومغين احملتاج )5/252(، واجملموع )1/650(، وروضة الطالبني )2/450( انظر: العزيز )3)

 (. 3/7وهناية احملتاج )

(، وروضة 2/450(، والعزيز )2/389(، والوسيط )3/24(، واحلاوي الكبري )2/628) ( انظر: األم4)
 (. 5/252(، واجملموع )1/651الطالبني )

حتته قطيفة محراء فهذا ثبت يف صحيح مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: جعل القطيفة  لَ ( أما كونه ُجع  5)
، وأما كوهنا من فعل شقران فقال ابن -م-(، من حديث ابن عباس 967، رقم:1/429يف القرب )

، وفـََعَل هذا برأيه، ومل يوافقه عليه أحد --اجلاعل هلذه القطيعة هو شقران موىل رسول هللا "امللقن: 
وأجاب األصحاب "(، وقال النووي: 13/248من الصحابة، وال علموا بفعله". انظر: البدر املنري )

اجملموع  :انظر"، عن ذلك أبنه مل يكن ذلك الفعل صادراً عن مجلة الصحابة وال برضاهم وال بعلمهم
(5/253 .) 

 سقط من األصل.  (6)
 (. 2/333(، وأسىن املطالب )5/553(، واجملموع )2/450: العزيز )( انظر7)

 /أ من نسخة )ب(. 329( هناية ل8)
 (. 1/48( االستيعاب )9)
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 . )2((1)ما قاله وكيع أ[2/428] على --خصائصه
 .(3)وُكر َه أيضاً جعله يف صندوق

 .(4)وال ينفذ وصيته بشيء من الثالثة 
فإن مل يكن كان من رأس ، إذ ال كراهة؛ لنحو نداوة نفذت (5)نعم إن احتيج إليه 
وكذا الذي أبرض مسبعة حبيث ، الذي ال يضبطه إال هو (8)ومثله فيما ذكر املتهر  ي، (7()6)املال

واملرأة اليت ال حمرم هلا كما قاله املتويل وغريه ، (9)ال يصونه من سباعها إال هو كما حبثه األذرعي
وإمنا يتجه إن فقدت حمارمها وغلب على ، لئالم ُيسمها األجانب عند الدفن؛ (10)وأقره األذرعي

 .(11)الظن مسمها لواله
وُتَسدر الُفرَج ، ينصب عليه، نداًب ب َلنب   وطني أو حنومها (هُ دُ حلَْ  دم سُ ) بعد فراغه مما مرم (و) 

                                 
(، وعزاه 1286، رقم:196(، ورواه ابن اجلعد يف مسنده )ص2/299رواه ابن سعد يف الطبقات ) (1)

 صحيح على شرط مسلم. هو(، و 8/142البداية والنهاية ) ، انظر:ابن كثري إىل ابن عساكر

الكويف، ُول َد سنة تسع وعشرين ومائة، روى عن أبيه، وبقية،  هو: وكيع بن اجلراح بن مليح الررؤاسي (2)
واألوزاعي، وغريهم، كان ثقة، مأموانً، رفيع القدر، روى عنه أمحد بن حنبل، وابن املبارك، وابن 

(، 284، رقم:1/306املديين، وغريهم، تويف سنة ست وتسعني ومائة، انظر ترمجته: تذكرة احلفاظ )
 .(272، رقم:142(، وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص211، رقم:11/123وهتذيب التهذيب )

(، 5/246(، واجملموع )1/651(، وروضة الطالبني )2/451(، والعزيز )2/447( انظر: التهذيب )3)
 (. 2/63ومغين احملتاج )

(، وأسىن املطالب 5/246(، واجملموع )1/651(، وروضة الطالبني )2/451( انظر: العزيز )4)
(2/333 .) 

 ( أي: الوضع يف الصندوق. 5)

 ( أي: فإن مل يكن إال الوضع يف صندوق كان من رأس املال، أي من الرتمكة. 6)

 (. 5/253(، واجملموع )1/651(، وروضة الطالبني )2/451(، والعزيز )2/447( انظر: التهذيب )7)

 ( يف نسخة )ب(: ))املهدي((. 8)
 (. 2/333( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9)

 (. 3/30( انظر النقل عنهما يف هناية احملتاج )10)

 (. 3/30(، وهناية احملتاج )2/333( انظر: أسىن املطالب )11)
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ألن ذلك أبلغ يف صيانته ؛ مما ُينع الرتاب واهلوام، وحنوه (1)ذخربقطع اللمنب  مع الط  ني أو ابإل
 .(2)عن النمبش

 .(4)كما يف شرح مسلم  (3)]تسع[ -- ولَب َنات قربه 
أخذاً  (6)ح به القمويلألنه يكره كما صرم ؛ (5)رابآلج وال يفعل شيئًا مما ذكر هنا وفيما مرم  

 .وضع شيء مسمته النار يف القرب (7)من كالم الصيمري
 (ثالاث  ) (9)شفري القرب[ من على (8)وعبارة األم (كل من دان)]نداًب  (حثا)بعد ذلك  (و) 

 ،)11(لالتباع صححه؛ (10)بل رأسهبيديه مجيعاً وليكن من ق  من ترابه ب[2/529]من احليثيات 
                                 

. انظر: هتذيبملء اخلامزَة َوااهلذخر: ب َكْسر اإل (1) ، َوإ َذا َجفم ابـَْيضم  ْعَجَمة، نـََباٌت َمْعُروٌف ذَك ير الر  يح 
 (. 1/207(، واملصباح املنري )148(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص7/140اللغة )

  .(2/541(، والعزيز )2/444(، والتهذيب )2/389(، والوسيط )2/628( انظر: األم )2)

 سقط من األصل.  (3)
 (. 7/34( شرح النووي على صحيح مسلم )4)

 .(2/380) املنري (، واملصباح13الصحاح )ص انظر: خمتار. جر: الطروُب الذ ي يـُْبىَن ب ه  آل( ا5)
 (. 183( انظر: تكملة املطلب العايل، بتحقيق الطالب: بدر الشهري )ص6)

 (. 2/333( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)

 (. 2/644( األم )8)

َر يف نسخة )ب(و)ج(و)د( بعد قوله:   : ))ندابً ( قوله9) كل من دىن وعبارة األم على من شفري القرب(( أُخ 
 ))وليكن((. 

  .(5/253(، واجملموع )1/652(، وروضة الطالبني )2/451(، والعزيز )2/389( انظر: الوسيط )10)

، من (1836، رقم:2/440رواه الدارقطين يف كتاب اجلنائز، ابب: حثي الرتاب على امليت ) (11)
ون ـــان بن مظعــمـن عثــحني دف --ول هللا ــت رســال: "رأيــه قـيــوف ،--حديث عامر بن ربيعة 

-- فصلمى عليه وكربم عليه أربعًا وحثا بيديه ثالث حثيات من الرتاب وهو قائم على القرب ،
حثو الرتاب يف القرب احلديث روي من طريق آخر عند ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف و 
، قال النووي إسناده جيد، انظر: اجملموع --(، من حديث أيب هريرة 1565، رقم:2/261)
ابن  (، وقال احلافظ13/255البدر املنري ) :انظر، (، وقال ابن امللقن إسناده ال أبس به5/251)

يف إرواء الغليل  (، وصححه األلباين3/1235احلبري ) إسناده ظاهره الصحة، انظر: التلخيص حجر
  .(751، رقم:3/200)
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وإظهار الرضا مبا صار إليه ، واملشاركة يف هذا الفرض، ولـ َما فيه من إسراع الدفن، )1(البيهقي
 .امليت

ويؤخذ منه ضبط الدنو ، دفعًا للمشقة يف الذهاب إليه؛ أما من مل يدن فال يندب له ذلك
وينبغي أن املراد مشقة هلا وقع ، (2)عد ملا فيه من مشقةوالبُ ، إىل القربمبا ال مشقة معه يف اجمليء 

 .من زيدته "وثالثً  (5)]كل[:"وقوله، (4)(3)وحيتمل ]االطالق[
وجيوز َحثَا حَيُْثو َحْثواً ، َثى حَيْث ي َحْثيًا َوَحثـََياتمن حَ ، والتعبري ابحليثيات هو األفصح 

 .(6)َوَحثـََوات

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴿: ويف الثالثة، ﴾ ڇ  ڇ﴿ : ويف الثانية، ﴾ڇ   ڇ﴿: األوىلويندب أن يقول يف 

 .(9)رواه أمحد، (8()7)﴾

                                 
ب: إهالة ( الذي يف كتب البيهقي هو تضعيفه للحديث، رواه يف السنن الكربى يف كتاب اجلنائز، اب1)

(، ورواه يف معرفة السنن واآلثر 6830، رقم:3/581الرتاب يف القرب ابملساحي وابأليدي )
(5/328 .) 

 : ))يف اجمليء إىل القرب والبعد ملا فيه من مشقة(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. ( قوله2)
 ( يف األصل: ))الطالق((. 3)
 (. 3/9( انظر: هناية احملتاج )4)

 سقط من األصل.  (5)
 .(5/252واجملموع ) (،98حترير ألفاظ التنبيه )صو (، 14/164( انظر: لسان العرب )6)

 55( سورة: طه، آية رقم:7)

(، ومغين احملتاج 2/334(، وأسىن املطالب )5/253(، واجملموع )1/652نظر: روضة الطالبني )( ا8)
 (. 3/9(، وهناية احملتاج )2/46)

(، ورواه البيهقي يف  3433، رقم:2/411(، ورواه احلاكم )22187، رقم:36/524رواه أمحد ) (9)
    (، من حديث أيب أمامة6825، رقم:3/582كتاب اجلنائز، ابب: اإلذخر للقبور وسد الفرج )

--  ولفظه قال: ملا ُوضعت جنازة أم كلثوم بنت رسول هللا--  يف القرب قال رسول هللا-- :

فه البيهقي "، واحلديث ضعم ...بسم هللا ويف سبيل هللا وعلى ملة رسول هللا، ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ   ڇ ﴿
 (. 5/254(، واجملموع )3651، رقم:2/1021وكذلك النووي يف خالصة األحكام )
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اللهم افتح : ويف الثانية، اللهم لقنه عند املسألة حجته: يف األوىل (1)زاد احملب الطربي
 .اللهم جاف األرض عن جنبيه: (2)ويف الثالثة/، أبواب السماء لروحه

وإمنا كان ذلك بعد ، بتكميل الدفن (3)إسراعاً/؛ (ابملساحي جرفا  )يهال الرتاب عليه  (ثُم ) 
وليس املراد ، (5)وعن أتذي احلاضرين ابلغبار [أ2/530]، اللمب َنات (4)ألنه أبعد عن وقوع؛ احلثي

بكسر امليم اسم آلة ُيسح هبا األرض ال  (6)مجع م سحاة/: إذ هي، هنا خصوص الـَمَساحي
 .بل املراد هي أو حنوها، (8)خبالف اجملرفة (7)تكون إال من حديد

إذا مات أحد »: (10)حلديث الطرباين؛ (9)ويندب أن يلقن امليت بعد متام الدفن ابملأثور 
، يفالن ابن فالنة: ليقل ُثم ؛ من إخوانكم فسويتم الرتاب على قربه فليقم أحدكم على رأس قربه

يقول يفالن ابن فالنة  ُثم ، يقول يفالن بن فالنة فإنه يستوي قاعداً  ُثم ، فإنه يسمعه وال جييب
اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : (11)فليقل، فإنه يقول أرشدان رمحك هللا ولكن ال تشعرون

                                 
 (. 2/334( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)

 /ب من نسخة )د(. 191( هناية ل2)
 /أ من نسخة )ج(. 200ل ( هناية3)
 ( يف نسخة )ب(: ))وقع((. 4)
 (. 2/34(، ومغين احملتاج )3/314(، والغرر البهية )5/254(، واجملموع )2/389( انظر: الوسيط )5)

 /ب من نسخة )ب(. 329( هناية ل6)
 (. 1/268(، واملصباح املنري )99(، وحترير ألفاظ التنبيه )ص2/598انظر: لسان العرب ) (7)

لضمم   َجْرفاً، واْجرَتَفه: َأخذه َأخذاً َكث ري اجملرفة:  (8) ، وامل ْجَرُف وامل ْجَرفُة: َما ُجر َف ب ه ، اً َجَرَف الشيَء جَيْرُفُه اب 
ْنُه مُس    ، َجْرفًا َأي َذَهْبُت ب ه  كل  ه أَو ُجل  ه، وَجَرْفُت الط  نَي: َكَسْحُته، َوم  لضمم   ي وَجَرْفت الشيَء َأْجرُفه، اب 

 (. 9/25(، ولسان العرب )56امل ْجَرفُة، انظر: خمتار الصحاح )ص

(، وأسىن املطالب 5/266(، واجملموع )1/654(، وروضة الطالبني )2/454( انظر: العزيز )9)
 (. 3/41(، وهناية احملتاج )2/339)

فه النووي يف ، ضعم --(، من حديث أيب أمامة 7979، رقم:8/249رواه الطرباين يف الكبري ) (10)
(، وقال ابن القيم: "هذا حديث 753، رقم:3/203(، واأللباين يف إرواء الغليل )5/267اجملموع )

 (. 1/504انظر: زاد املعاد )، ال يصح رفعه"

 ( قوله: ))فليقل(( سقط من نسخة )ج(. 11)
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، وابإلسالم ديناً ، ابهلل رابً وأنك رضيت ، شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا عبده ورسوله
فإن منكراً ونكرياً أيخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق ، وابلقرآن إماماً ، ومبحمد نبياً 

 (2)فينسبه»: فإن مل يعرف أمه قال؛ رجل ي رسول هللا (1)فقال، بنا ما نقعد عند من لقن حجته
، (4)ل به يف الفضائلوهو ضعيف لكن يعم، «حواء يفالن بن حواء (3)إىل أمه

قل وإنك  (6)زاد يف الروضة، (5)على أنه اعتضد بشواهد من أحاديث صحيحةب[2/531]
وأن الساعة آتية ال ريب ، وأن البعث حق، وأن النار حق، وأن اجلنة حق، رضيت ابهلل إخل

وعرب أوالً ، إخواانً وابملؤمنني ، وابلكعبة قبلة، وابلقرآن إماماً ، وأن هللا يبعث من يف القبور، فيها
أن الناس يدعون يوم »: (7)واعرُت ض أبن املشهور ما يف البخاري، بقوله ي عبدهللا بن أََمة  هللا

وقد ، (9)ويرد أبن هذا ال جمال للقياس ]فيه[، (8)أي يف غري املنفي وولد الزان، «القيامة آبابئهم
 .خريم بني ذلك والنمداء ابألب (10)على أنه يف اجملموع، ورد هنا النداء ابألم فليتبع

                                 
 ( يف نسخة )ب(: ))قال((. 1)
 ( يف نسخة )ب(: ))فنسبه((. 2)
 يه((. ( يف نسخة )د(: ))أب3)
 (. 5/267(، واجملموع )1/655( انظر: روضة الطالبني )4)

لقنوا مواتكم ال إله إال »:  --، قال--منها: ما رواه مسلم  من حديث أيب سعيد اخلدري  (5)
(، 472، وإن كان املراد ابمليت هنا من حضرته عالمات املوت، وقد تقدم احلديث، انظر: )ص«هللا

أقيموا حول قربي قدر ما  قال: ". . . ُثم  --وصية عمرو بن العاص ومنها: ما رواه مسلم من 
 (. 540تنحر جزور ويقسم حلمها حىت أستأنس بكم،. . . "، تقدم احلديث )ص

 (. 1/654( روضة الطالبني )6)

(، من حديث 6177، رقم:3/1761رواه البخاري يف كتاب األدب، ابب: ما يدعى الناس آبابئهم ) (7)
قال: "الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فالن بن  --عن النيب  -م-ابن عمر 

، 2/830فالن"، واحلديث أيضًا يف مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، ابب: حترمي الغدر )
 (. 1735رقم:

 (. 3/41(، وهناية احملتاج )2/340( انظر: أسىن املطالب )8)

 )د(.و)ج(و(بنسخة ) من( قوله: ))فيه(( 9)
 (. 5/267( اجملموع )10)
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وأيمده أبنه قياس ، ندب إعادة التلقني ثالثً  (2)عن صاحب االستقصاء (1)ونقل الزركشي 
 .التملقني عند النمزع

شبهوا ، (4)ألن املراد هبم الكفار؛ (3)﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿: وال يعارض التلقني قوله تعاىل 
 ملا صح من ندائه ؛ أو هذا يكون يف وقت دون وقت، ابملوتى جبامع عدم االنتفاع ابملسموع

يف : ومن قوله، (5)«ما أنتم أبمسع منهم لكنهم ال يستطيعون جواابً »: وقوله، ألهل القليب
 .(6)«نه يسمع قرع نعالكمإ»: امليت
 .(8)لوروده يف اخلرب السابق؛ (7)ويسن أن يقعد امللقن عند رأس القرب أ[2/532] 
 

                                 
 (. 2/340( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)

( هو: عثمان بن عيسى بن درابس اهلدابين املصري، صاحب االستقصاء يف شرح املهذب، يف قريب 2)
 ُثم من عشرين جملداً، لكنه مل يكمله، بل وصل فيه إىل كتاب الشهادة، تفقه على اخلضر بن عقيل، 

بدمشق على ابن أيب عصرون، وانب يف احلكم عن أخيه قاضي القضاة صدر الدين عبدامللك، وكان 
من أعلم الشافعية يف زمانه ابلفقه وأصوله، مات مبصر سنة اثنتني وعشرين وستمائة وقيل غري ذلك. 

(، 2/1912(، وكشف الظنون )1231، رقم:8/337انظر ترمجته: طبقات الشافعية الكربى )
 (. 1/654العارفني ) وهدية

 80آية رقم:من ( سورة النمل، 3)

 (. 6/210(، تفسري القرآن العظيم البن كثري )13/232( انظر: تفسري القرطيب )4)

(، ورواه مسلم يف  3976، رقم:2/1099رواه البخاري يف كتاب املغازي، ابب: قتل أيب جهل ) (5)
مليت من اجلنة أو النار عليه، وإثبات عذاب كتاب اجلنة، وصفة نعيمها وأهلها، ابب: عرض مقعد ا

 . --(، من حديث أيب طلحة 2875، رقم:2/1315القرب والتمعوذ منه )

(، ورواه مسلم 1338، رقم:1/353رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: امليت يسمع خفق الن  عال ) (6)
جلنة أو النار عليه، وإثبات يف كتاب اجلنة، وصفة نعيمها وأهلها، ابب: عرض مقعد امليت من ا

 . --(، من حديث أنس بن مالك 2870:رقم ،2/1313عذاب القرب، والتمعوذ منه )

(، وهناية احملتاج 2/71(، ومغين احملتاج )2/341(، وأسىن املطالب )1/655( انظر: روضة الطالبني )7)
(3/41 .) 

 (. 613( انظر: )ص8)
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يكونوا فمن  (2)فإن مل/، وأن يتوىل التلقني أهل الدين والصالح من أقاربه: (1)قال األذرعي 
 .غريهم
ألنه ال يفنت يف ؛ (3)وال يلقن غري مكلمف كمجنون مل يتقدمه تكليف كما قيد به األذرعي 

 .(5()4)لقن ابنه إبراهيم غريب --وخرب أنه، قربه
 .(7) يعظم شخصهلئالم ؛ (6)أال يزاد يف القرب على ترابه الذي خرج منه لغري حاجة ويندب 

 .(8)واألفضل الدفن ابملقربة
 .(10)ولنيل دعاء املارين، (9)لالتباع؛ وأفضل مقربة ابلبلد أوىل 
وألن ، لتنازعهم لو دفن يف املقابر بطلب كل قبيلة دفنه عندهم؛ يف بيته --(11)وإمنا ُقرب َ  

                                 
 (. 3/41يف هناية احملتاج ) ( انظر النقل عنه1)

 /أ من نسخة )ب(. 330( هناية ل2)
 (. 3/41(، وهناية احملتاج )2/341( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

در املشهور، فتارة ترجع غرابته إىل املنت، واترة إىل السند، والغريب صادق على ما صح  (4) الغريب هو: ض 
الطبقات أو بعضها، انظر:  تفرد بروايته راو واحد يف كل هو احلديث الذيو وعلى ما مل يصح، 

 (. 4/722(، وخنبة الفكر )32(، والديباج املذمهب يف مصطلح احلديث )43املوقظة )ص

، 3/585رواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: رش املاء على القرب ووضع احلصباء عليه ) (5)
رش على قرب  رساًل، ولفظه: " أن رسول هللا (، من رواية جعفر بن حممد عن أبيه م6840رقم:

 إبراهيم وأنه أول قرب رش عليه، وأنه قال حني دفن وفرغ منه سالم عليكم ". 

 ( قوله: ))لغري حاجة(( سقط من نسخة )ج(. 6)
(، 5/258(، واجملموع )1/652(، وروضة الطالبني )2/451(، والعزيز )2/444( انظر: التهذيب )7)

 (. 2/334وأسىن املطالب )

 (. 2/324(، وأسىن املطالب )5/240(، واجملموع )2/446( انظر: العزيز )8)

يف قصة دفن  --فإنه كان يدفن من مات ابملدينة ابلبقيع، وسيأيت قريباً قوله --يستدل له بفعله (9)
 . (621، انظر: )ص«أعلم هبا قرب أخي وأدفن إليه من مات من أهلي»:--عثمان بن مظعون

(، وهناية احملتاج 2/62(، ومغين احملتاج )2/324(، وأسىن املطالب )5/241( انظر: اجملموع )10)
(3/28 .) 

 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ُدف َن((. 11)
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 .(1)خواص األنبياء أهنم يدفنون حيث ُيوتونمن 
 .(3)خلرب فيه؛ (2)ويسن دفن الشهيد حيث قُت ل 
أو ، أو كان فيها مبتدعة أو فسقة، أو سبملها ذو مال خبيث، ولو كانت املقربة مغصوبة 

بل ، فاألفضل اجتناهبا، أو كان نقل امليت إليها يؤد  ي النفجاره أو تغريه، أفسد حنو امللح تربتها
 .(4)قد جيب يف بعض ذلك ذكره األذرعي

إال أن تدعو إليه حاجة أو ، خالف األوىل ب[2/533]واحلاصل أن الدفن يف البيت  
 .(5)مصلحة

ابقيهم يف مقربة مسبلة  (7)يدفن يف ملكه أو ملكي ]وقال[ (6)ولو قال بعض الورثة/ 
 .(8)أجيب طالبها

طالب األصلح للميت  (10)وال وصية أجيب كما حبثه األذرعي (9)فإن تنازعوا يف مقربتني 
 .لنحو قرب أو جماورة أخيار

كما لو اتفقوا على تكفينه ،  وعند اتفاقهم على خالف األصلح للحاكم االعرتاض عليهم 
 .(11)يف ثوب واحد

أو ، فإن استووا أُقرع، فإن استوت مقرباتن وامليت ذكر أجيب املقدمم يف الصالة والغسل 

                                 
 (. 2/324(، وأسىن املطالب )5/240( انظر: اجملموع )1)

 (. 2/62(، ومغين احملتاج )2/324( انظر: أسىن املطالب )2)

بردهم إىل مصارعهم، وسيأيت  --أمر ُيشري هبذا إىل ما ورد يف قصة نقل شهداء أحد إىل املدينة ُثم  (3)
 (. 634ذكر احلديث، انظر: )ص

 (. 2/324( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )4)

 (. 3/28(، وهناية احملتاج )2/61(، ومغين احملتاج )2/324( انظر: أسىن املطالب )5)

 /أ من نسخة )د(. 192( هناية ل6)
 قوله: ))وقال(( زيدة من نسخة )ب(.  (7)
 (. 2/62(، ومغين احملتاج )5/240(، واجملموع )1/647(، وروضة الطالبني )2/446( انظر: العزيز )8)

 ( يف نسخة )ج(: ))مقربة((. 9)
 (. 2/325( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )10)

 (. 3/29(، وهناية احملتاج )2/62(، ومغين احملتاج )2/325( انظر: أسىن املطالب )11)
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 .(2)أجيب القريب دون الزوج ذكره ابن األستاذ (1)أنثى/
 .(3)إذ ليس يف إبقائه إبطال حق غريه؛ ولو دفنه بعضهم يف ملكه مل ينقل 
 .(4)أو يف أرض الرتكة فللباقني مع الكراهة نقله 
 .(6()5)لكنه خيريم إن جهل، ال للمشرتي من الورثة إن كان الشراء بعد الدفن 
؛ قدره فقط: أي، تقريباً  (شَّبا  )معشر املسلمني  (بداران)نداًب بقيد زاده بقوله  (َورُِفعَ ) 

 .(8)كما صححه ابن حبان-- وكقربه، (7)ليعرف فيزار وحيرتم
 أ[2/534] حيتاج للزيدة كأن سفته الريح قبل إمتام (9)بل قد، فإن مل يرتفع ترابه شرباً ز يد 
 .(10)لكثرة احلجارة ؛أو قل تراب األرض، حفرة

 

                                 
 ب من نسخة )ج(. /200( هناية ل1)
 (. 2/62( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )2)

 (. 5/240(، واجملموع )1/647(، وروضة الطالبني )2/446( انظر: العزيز )3)

 (. 3/29(، وهناية احملتاج )5/240(، واجملموع )1/647(، وروضة الطالبني )2/446( انظر: العزيز )4)

 لمشرتياملسألة: أن الورثة لو اتفقوا على الدفن يف أرض الرتكة، مل يكن للمشرتي نقله منها، ول ( توضيح5)
 اخليار يف فسخ البيع إن كان جاهاًل ابلدفن فيها. 

(، وأسىن املطالب 5/241(، واجملموع )1/647(، وروضة الطالبني )2/446( انظر: العزيز )6)
 (. 3/29(، وهناية احملتاج )2/325)

 (. 5/258(، واجملموع )1/652(، وروضة الطالبني )2/451انظر: العزيز ) (7)

وقدر ارتفاعه من األرض  --رواه ابن حبان يف كتاب التاريخ، ابب: ذكر وصف قرب املصطفى  (8)
(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ال يزاد يف القرب على أكثر من ترابه 6635، رقم:14/602)

ُأحل د  --ولفظه: " أن النيب ،--(، من حديث جابر 6835، رقم:3/584جدًا ) يرتفع لئالم 
َب عليه اللمنب  نصباً، ورُ  قربه من األرض حنوًا من شرب"، وفيه الفضيل بن سليمان خالف منه  عَ ف  وُنص 

 (. 756، رقم:3/207أوثق منه فال حيتج مبخالفته. انظر: إرواء الغليل )

 قد((. ( يف نسخة )ب(: ))قيل 9)
 (. 3/9(، وهناية احملتاج )2/47(، ومغين احملتاج )2/334( انظر: أسىن املطالب )10)
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رشم قرب  -- خلرب ضعيف مرسل أنه؛ (1)يوضع عليه (حبصى)يندب أن يكون رفعه (و)
غار، (2)ووضع عليه حصباء، ابنه إبراهيم  .(3)وهي ابملد وابملوحدة احلصى الص  

  (6)وأحلق األذرعي، (5)صيانة له عنهم؛ ببالد الكفار فيخفى قربه (4)أما إذا ُدف َن مسلم/ 
أبن  (8)واعرتضه الشارح، لنحو سرقة كفن أو عداوة كل مكان خيشى فيه نبشه  (7)كاألسنوي

ويرد أبن تسليم كونه أعظم ال ُينع اإلحلاق حيث تشاركا ، مفسدة ما يناله من الكفار أعظم
 .(11)حلوق االمتهان به (10)خشية (9)يف

 فال يندب مع واحد ، تبييض ابجلص: أي، (وجتصيص)، له أو عليه (ببناء)رفعه  (ال)
 
 
 

                                 
 (. 3/35(، وهناية احملتاج )5/259( انظر: اجملموع )1)

، 3/585( رواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: رش املاء على القرب ووضع احلصباء عليه )2)
، 2/1024فه النووي يف خالصة األحكام )يه، ضعم (، من حديث جعفر بن حممد عن أب6839رقم:
 ،(859، رقم:13/271ابن امللقن يف البدر املنري )فه ، وضعم (5/258(، اجملموع )3658رقم:

 (. 754، رقم:3/205واأللباين يف إرواء الغليل )

 (. 1/138(، واملصباح املنري )74( انظر: خمتار الصحاح )ص3)

 /ب من نسخة )ب(. 330ل ( هناية4)
(، ومغين احملتاج 2/335(، وأسىن املطالب )1/652(، وروضة الطالبني )2/451( انظر: العزيز )5)

(2/47 .) 

 (. 2/47( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )6)

 (. 477( انظر: كايف احملتاج إىل شرح املنهاج، بتحقيق الطالب: بندر حمالوي )ص7)

 أ(. 207ل/1رشاد للجوجري )( انظرر: شرح اإل8)

 ( يف نسخة )ب(: ))من((. 9)
 ( يف نسخة )ب(: ))حيثية((. 10)

 (. 3/9(، وهناية احملتاج )2/47( انظر: مغين احملتاج )11)
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وأن ، كما هنى عن أن يقعد عليه  ،(2)عنهما --ملا صح من هنيه ؛(1)بل يكره، منهما
وال فرق بني بنائه أو بناء قبة أو غريها : (6)قال يف اجملموع، (5()4)وأن يوطأ، عليه (3)يكتب

ال وجه  (7)وقول الزركشي، وال بني كتابة اسم صاحبه وغريه يف لوح عند رأسه وغريه، عليه
 .ذلك من اخلرب ب[2/535]أبنه ال وجه الستثناء  (8)يرد، لكراهة كتابة امسه واتريخ وفاته

 (9)]البلد[ أما إذا كان يف مسبلة وهي ما اعتاد أهل، وحمل كراهة البناء إذا كان يف ملكه
املهذب  (11)أو يف موات فيحرم كما يف شرحي: (10)أو يف موقوفه قال األذرعي، الدفن فيها

ويهدم ألنه ؛ (14)فيها (13)خالفاً لـ َما أومهه كالم الروضة وأصلها، يف املسبلة (12)ومسلم والفتاوى
                                 

 (. 3/32(، وهناية احملتاج )2/335(، وأسىن املطالب )5/260(، واجملموع )2/452( انظر: العزيز )1)

(، من 970، رقم:1/430ابب: النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه )رواه مسلم يف كتاب اجلنائز،  (2)
 أن جيصص القرب وأن يقعد عليه، وأن يبىن علي --قال: " هنى رسول هللا  ،--حديث جابر 

 ( قوله: ))وأن يكتب(( سقط من نسخة )ب(. 3)
 ( أما النهي عن القعود على القرب تقدم يف احلديث السابق. 4)

النهي عن الكتابة عليه وأن يوطأ عليه، رواه الرتمذي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف كراهية وأما        
بن  (، وقال: حسن صحيح، ولفظه عن جابر1054، رقم:320جتصيص القبور والكتابة عليها )ص

أن جتصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبىن عليها، وأن  --قال: "هنى رسول هللا  -م -عبدهللا
 (. 858، رقم:13/263توطأ"، صححه ابن امللقن يف البدر املنري )

 (. 623األدلة: )صاملزيد من ( سيأيت الكالم عن املسألة مع 5)

 (. 5/260( اجملموع )6)

 (. 3/316( انظر النقل عنه يف الغرر البهية )7)

 ( قوله: ))يرد(( طمس من نسخة )ج(. 8)
 سقط من األصل.  (9)
 (. 2/65عنه يف مغين احملتاج )( انظر النقل 10)

 ( يف نسخة )د(: ))كما يف اجملموع وغريه((. 11)
 (. 65(، وفتاوى النووي )ص7/27(، وشرح النووي على صحيح مسلم )5/260( انظر: اجملموع )12)

 (. 1/652(، وروضة الطالبني )2/456( العزيز )13)

ا أومهه كالم الروضة مَ ـ  ل  املسبلة خالفاً َر قوله: ))املهذب ومسلم والفتاوى يف( يف نسخة )د( أُخ   14)
 وأصلها فيها(( بعد قوله: ))بال كراهة كما يف((. 
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وبه فارق ، ففيه تضييق على املسلمني مبا ال مصلحة وال غرض فيه، يتأبمد بعد امنحاق امليت
 .جواز إحياء املوات

أبن يضع الط  ني على ، غري بناءمن  )تطيني( (1)بال كراهة كما يف اجملموع وغريه (وله) 
 .ألنه ليس للزينة خبالف التجصيص؛ ليمنعه من االهنيار ؛مرتفعه
: أي، وضع حجراً  --ملا صح أنه؛ (2)ويسن أن يوضع عند رأسه حنو صخرة أو خشبة 

أتعلمم هبا قرب أخي وأدفن إليه من مات »: وقال، -(3)- صخرة عند رأس عثمان بن مظعون
 .(4)«من أهلي

 .ويوضع ذلك عند رجليه أيضاً  (5)قال املاوردي
  صحم  (7)فإهنا كانت كذلك]كما[، وقرب صاحبيه --كقربه،  ندابً وال يسنمم (6)(َوُسطِ حَ ) 

 
 

                                 
 (. 2/336(، وأسىن املطالب )5/260( اجملموع )1)

  .(2/66(، ومغين احملتاج )5/259(، واجملموع )2/452(، والعزيز )3/25( انظر: احلاوي الكبري )2)

بن وهب بن القرشي اجلمحي، أسلم بعد ثالثة عشر رجاًل، وهاجر ( هو: عثمان بن مظعون بن حبيب 3)
اهلجرتني، وشهد بدراً، وهو أول رجل مات ابملدينة من املهاجرين بعد ما رجع من بدر، تويف بعد 
شهوده بدرًا يف السنة الثانية من اهلجرة، وهو أول من مات ابملدينة من املهاجرين، وأول من دفن 

، 3/1053بني عينيه. انظر ترمجته: االستيعاب ) --له رسول هللابم قَـ  نَ ف   وكُ  لَ س   ابلبقيع، فلما غُ 
 (. 5469، رقم:4/382صابة )إل(، وا1779رقم:

(، 3206، رقم:577رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف مجع املوتى يف قرب، والقرب يـُْعَلم )ص (4)
، 3/586بصخرة أو عالمة ما كانت ) ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: إعالم القرب

(، من حديث املطلب بن عبدهللا التابعي عن صحايب مل يسمه واحلديث حسن، وكون 6843رقم:
نه ابن امللقن يف الصحايب مبهم ال يضر؛ ألن الصحابة كلهم عدول ال تضر اجلهالة أبعياهنم، حسم 

 .  (2600،رقم:3/1240احلبري) صيف التلخي ابن حجر (، واحلافظ861،رقم:13/274البدر املنري)

 (. 3/25( انظر: احلاوي الكبري )5)

 ( قوله: ))وُسط  ح(( طمس من نسخة )د(. 6)
 ( قوله: ))كما(( زيدة من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 7)
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وال يؤثر يف ذلك  ، (3)سطمح قرب ابنه إبراهيم: --وورد أنه، )2((1)عن القاسم بن حممد
، (4)ة ال ترتك مبوافقة أهل البدع فيهاالسن نم ألَ ؛ صار شعارا للرموافض أ[2/536]كون التمسطيح 

مل يرد به ، "(6)قربًا مشرفًا إال سويته (5)[أدع]أن ال  أمرين رسول هللا ": --وقول علي 
 .(7)تسويته ابألرض بل تسطيحه مجعاً بني األخبار

 (11)بقرب ابنهفعل ذلك  --هنم وألَ ، (10)الريح/ (9) تُسفهلئالم ؛ (8)ورش القرب مباء ندابً  

                                 
( هو: القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، نشأ يتيمًا يف حجر عمته، فتفقه هبا، كان فقيهاً، ور عاً، 1)

روى عنه ابنه  ،--ابلسنة، من خيار التابعني، مسع عمته عائشة، وابن عباس، وابن عمرعاملًا 
(، 88، رقم:1/96عبدالرمحن، والزهري، وغريمها، تويف سنة سبع ومائة. انظر ترمجته: تذكرة احلفاظ )

 (. 860، رقم:48وطبقات احلفاظ للسيوطي )ص

(، ورواه احلاكم يف كتاب 3220، رقم:579رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: تسوية القرب )ص (2)
(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: تسوية القبور وتسطيحها 1368، رقم:1/524اجلنائز )

أماه  فقلت: ي -ل-(، ولفظه عن القاسم بن حممد قال:"دخلت على عائشة6857، رقم:4/5)
، فكشفت يل ثالثة قبور ال مشرفة وال الطئة -م-وصاحبيه  --يل عن قرب رسول هللا أكشفي 

(، 3658، رقم:2/1024مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء"، صححه النووي يف خالصة األحكام )
 (. 857، رقم:13/259(، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )5/257واجملموع )

 (.619تقدم احلديث وخترجيه )ص( 3)

(، وأسىن املطالب 5/259(، واجملموع )1/653(، وروضة الطالبني )2/452( انظر: العزيز )4)
 (. 3/10(، وهناية احملتاج )2/334)

 ( يف األصل: ))ندع((. 5)
 (. 969، رقم:1/429رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: األمر بتسوية القرب ) (6)

 (. 3/257(، وفتح الباري )5/258) ( انظر: اجملموع7)

  .(5/259(، واجملموع )1/653(، وروضة الطالبني )2/452(، والعزيز )2/444( انظر: التهذيب )8)

نُي َوا (9) فمة  َوَسَخاَفة ، َوُهَو ق َياٌس ُمطمر ٌد، فَالسمَفُه: هلَ َفاُء َوالتسفه الريح: الس   ٌد، يَُدلر َعَلى خ  اُء َأْصٌل َواح 
َاَب أَْذَرْته. انظر: مقاييس اللغة حل  در اض   ، َويـَُقاُل َتَسفمَهت  الر  يُح، إ َذا َماَلْت، وَسَفت  الر  يُح الرتر ْلم 
 (. 149(، وخمتار الصحاح )ص3/79)

 /ب من نسخة )د(. 192( هناية ل10)
 ( يف نسخة )ج(و)د(: ))بقرابته((. 11)



 ابب يف أحكام اجلنائز                                                  اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 
623 

يف قرب عثمان بن مظعون روى األول  (3)وأمر به/، وبقرب سعد بن معاذ، (2)كما مرم   (1)إبراهيم
، (6)وقضية العلة األوىل أنه يكفي املطر وهو ما حبثه األذرعي، (5)والثاين البزار، (4)ماجةابن 

هبذا الفعل فال يسقط إال ألان مأمورون ؛ وقضية الثانية خالفه (8)(7)وجزم به املصنف يف الشرح
وهذا من ، (9)يف الغسل وإن أمكن الفرق نظري ما مرم ، بفعل من هو مكلف أو من جنسه

 .زيدته
 .تفاؤالً أبن هللا يربد مضجعه؛ ابرداً ، أن يكون املاء طاهراً  (10)ويندب كما حبثه األذرعي 

 .(11)واستالمه وتقبيله، كطالئه ابخللوق وضرب مظلة عليه،  ه بنحو ماء الورد فيكرهشر أما 
 .حترُيه ب[2/537] والظاهر كراهة رشه ابلنمجس أو: (12)قال األذرعي 
وقيل حيرم أن ، فيكره، (حيا  )يف حال كونه  (هو)ما حيرتم ـ(ك)امليت يف قربه  (وحيرتم) 

                                 
 ( قوله: ))إبراهيم(( سقط من نسخة )ب(. 1)
 (. 619( انظر: )ص2)

 /أ من نسخة )ب(. 331( هناية ل3)
(، من 1551، رقم:2/255رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف إدخال امليت القرب ) (4)

فه سعدًا ورشم على قربه ماء"، واحلديث ضعم  --َسلم رسول هللا "قال:  ،--حديث أيب رافع 
 (. 2/300يف نصب الراية ) الزيلعي

قام  --(، من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه ولفظه: "أن النيب 3822، رقم:9/273رواه البزار ) (5)
فه ابن القطان، انظر: بيان الوهم على قرب عثمان بن مظعون بعدما دفنه وأمر برش املاء"، ضعم 

 (3/207واإليهام )

 (. 2/337( انظر النقل عنه يف حاشية الرملي الكبري على أسىن املطالب )6)

 ( يف نسخة )ج(: ))يف الشرح الصغري((. 7)
 (. 1/302( انظر: إخالص الناوي )8)

 (. ب244/ل1( انظر: )9)

 (. 2/337( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )10)

(، ومغين احملتاج 3/314(، والغرر البهية )5/259(، واجملموع )1/653( انظر: روضة الطالبني )11)
 (. 3/35(، وهناية احملتاج )2/66)

 (. 2/337( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )12)
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إىل قرب من يزوره أو يدفنه  (1)/لصيكأن ال ،  إال حلاجة، جيلس على قربه أويتكأ عليه أو يوطأ
جيلس  نأل» : (4)واجللوس يف خرب مسلم، (3)من النمهي عن ذلك ملا مرم ؛ (2)ولو أجنبياً إال بوطئه
فسمرته ، «خري له من أن جيلس على قرب؛ حرق ثيابه حىت ختلص إىل جلدهتأحدكم على مجرة ف

التمصريح بذلك يف رواية مسند ابن ويؤيده ، (5)رواية أيب هريرة ابجللوس للبول والغائط
وقيمد ، كاء ضعيفتحيرم القعود عليه واإلسناد إليه واإل (8)فقول شرح مسلم، (7()6)وهب

وحبث أنه ال حرمة لقرب الذمي وحنوه يف ، ذلك بقرب املسلم دون احلريب واملرتد وحنومها (9)األذرعي
وال شك يف كراهة ، أحيائهم إذا وجدواألجل كف األذى عن ؛ قال لكن ينبغي اجتنابه، نفسه

 .املكث يف مقابرهم
ْبت يـمَتنيلصاحب  --وأمره، وال أبس ابملشي يف املقربة ابلنمعل ملا رآه ُيشي هبما  (10)الس  

                                 
 /أ من نسخة )ج(. 201( هناية ل1)
(، والغرر البهية 2/336) (، وأسىن املطالب2/452(، والعزيز )3/69( انظر: احلاوي الكبري )2)

 (. 2/48(، ومغين احملتاج )3/317)

 (. 620انظر: )ص( 3)

 (971، رقم:1/430( رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: النهي عن اجللوس على القرب والصالة عليه )4)
 . --من حديث أيب هريرة

، 1/517(، والطحاوي يف مشكل اآلثر )2667، رقم:4/296يف مسنده ) رواه أبو داود الطيالسي (5)
 (. 966، رقم:2/387األلباين يف السلسلة الضعيفة ) فه(، وضعم 2951رقم:

أحد األعالم، ُول َد سنة مخس وعشرين ومائة، روى عن ابن  ،هو: عبدهللا بن وهب الفهري، املصري (6)
ليث، له من الكتب أهوال القيامة، واجملالسات عن مالك، جريح، وعمر بن احلارث، وتفقه مبالك وال

، تويف سنة سبع وتسعني ومائة. انظر ترمجته: العرب لكاملوطأ الصغري يف احلديث، واملوطأ الكبري كذو 
 (. 1/438(، وهدية العارفني )2/455(، وشذرات الذهب )1/251يف خرب من غرب )

 (. 2/343انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 7)

 (. 7/27شرح النووي على صحيح مسلم ) (8)

 (. 2/343( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9)

ْبت يم  (10) ْبت يمة ه ي :ةالس   (، ولسان العرب 12/269َمْدبُوَغُة ابلَقَرظ، انظر: هتذيب اللغة )الـ الن  َعاُل الس  
 (. 2/150ث للقاسم بن سالم )(، وغريب احلدي2/36)
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فه، (1)يف املقربة إبلقائهما ملا فيهما من ؛ فالنمهي عنهما، لكوهنما من لباس أهل التمنعم والرتم
أو ، فأحب أن يكون دخوله املقابر على زي التمواضع ولباس اخلشوع أ[2/538] ،اخليالء

 .(2)الحتمال أنه كان فيهما جناسة
ما مل تكن عادته معه ، (4)أن يقرب زائره منه كقربه منه حياً  (3)ومن احرتام امليت أيضاً  

 .(5)لزركشيألنه حقه كما لو أذن له يف احلياة قاله ا؛ فإنه يقرب منه، البعد فيوصي ابلقرب منه
 .)7((6)وحيرم دفن كافر يف مقربتنا وعكسه اتفاقاً 

 .(9)لغة ضعيفة (8)وإدخاله الكاف على الضمري تبعاً ألصله، من زيدته "حياً :"وقوله 
، هبن (11)اخلناثي/ (10)[إحلاق]وينبغي ، وتسن زيرة قبور املسلمني للرجال وتكره للنساء

                                 
(، ورواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: املشي يف النعل بني 20784، رقم:34/380رواه أمحد ) (1)

(، ورواه النسائي يف كتاب واجلنائز، ابب: كراهية املشي بني القبور يف 3230، رقم:581القبور )ص
 كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف خلع (، ورواه ابن ماجة يف2048، رقم:326النعال السبتية )ص
(، 1381، رقم:1/529(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )1568، رقم:2/263النعلني يف املقابر )

رأى رجاًل ُيشي يف نعلني بني القبور فقال:  --، أن النيب --من حديث بشري بن اخلصاصية 
، 2/1069ن إسناده النووي، انظر خالصة األحكام )، حسم «ي صاحب السبتيتني ألقهما»

 (. 760، رقم:3/211(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )5/280(، واجملموع )3816رقم:

(، وهناية احملتاج 2/336(، وأسىن املطالب )5/279(، واجملموع )1/653( انظر: روضة الطالبني )2)
 (. 1/317(، ومعامل السنن )3/12)

 أيضاً(( سقط من نسخة )ج(. ( قوله: ))3)
 (. 5/277(، واجملموع )1/657(، وروضة الطالبني )2/456( انظر: العزيز )4)

 (. 2/345( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )5)

 ( قوله: ))وعكسه اتفاقاً(( سقط من نسخة )ب(. 6)
 (. 2/350(، وأسىن املطالب )5/243(، واجملموع )1/661( انظر: روضة الطالبني )7)

 (. 206( انظر: احلاوي الصغري )ص8)

(، وشرح األمشوين على ألفية ابن 2/744( انظر: توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك )9)
 (. 1/633(، وشرح التمصريح على التموضيح )2/66مالك )

 سقط من األصل.  (10)
 /ب من نسخة )ب(. 331( هناية ل11)
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حممول على ما إذا كانت زيرهتن على ما اعتدنه من ، (1)«لعن هللا زوارات القبور»: وخرب
 .(2)وحالتعديد والبكاء والنم 

قبور سائر  (5)والقمويل (4)وأحلق به ابن الرفعة، (3)تسن زيرته حىت هلن --نعم قرب النيب 
 .األنبياء واألولياء

على أهل دار ابلنصب : أي-، السالم عليكم دار قوم مؤمنني» : ويندب للزائر أن يقول 
 دـمـورواه أح ،(8()7)(6)رواه مسلم« ونـقــم ال حـكـاء هللا بــوإان إن ش، -داءـنـصاص أو الــتـاالخ

 
 

                                 
(، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف كراهية 8449رقم:، 14/164رواه أمحد ) (1)

(، وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجة يف كتاب 1058، رقم:321زيرات القبور للنساء )ص
(، ورواه البيهقي يف  1576، رقم:2/269اجلنائز، ابب: ما جاء يف النهي عن زيرة النساء للقبور )

(، من حديث أيب 7305، رقم:4/130يف هنيهن عن زيرة القبور )كتاب اجلنائز، ابب: ما ورد 
، وفيه عمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن، قال عنه ابن معني: ضعيف، وقال أبو حامت: --هريرة 

(، لكن 6127، رقم:3/201) ميزان االعتدال :ال حيتج به، وقال النسائي وغريه: ليس بقوي. انظر
، وصحح األلباين رواية ابن عباس --باس وحسان بن ثبت احلديث له شاهد من حديث ابن ع

 (. 774، رقم:3/232، انظر: إرواء الغليل )-م-

(، وأسىن املطالب 5/277(، واجملموع )1/656(، وروضة الطالبني )2/455انظر: العزيز ) (2)
 (. 3/36(، وهناية احملتاج )2/66(، ومغين احملتاج )2/344)

 (. 3/37(، وهناية احملتاج )2/68(، ومغين احملتاج )2/344( انظر: أسىن املطالب )3)

 (. 5/164( انظر: كفاية النبيه )4)

 (. 221( انظر: تكملة املطلب العايل، بتحقيق الطالب: بدر الشهري )ص5)

 ( قوله: ))رواه مسلم(( سقط من نسخة )ب(. 6)
، 1/131حباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء )رواه مسلم يف كتاب الطهارة، ابب: است (7)

 . --(، من حديث أيب هريرة 249رقم:

(، 2/68(، ومغين احملتاج )5/276(، واجملموع )1/657(، وروضة الطالبني )2/456( انظر: العزيز )8)
 (. 3/37وهناية احملتاج )
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، ال حترمنا أجرهم ب[2/439]اللهم » : (3)ماجةداود وابن  (2)زاد ]أبو[، (1)بتنكري السالم 
وقيل راجع إىل اللحوق يف هذا ، حسنيوقيل للتم ، وهذا االستثناء للتربك، «وال تفتنا بعدهم

ألنه ؛ (5)وال ينايف ذلك ما صح من أن عليكم السالم حتية املوتى، (4)وقيل غري ذلك، املكان
 .(7)أصح (6)وألن أخبار األول، إخبار عن عادهتم ال تعليم هلم

ما من أحد ُير بقرب أخيه » : والقول أبن امليت ليس أهاًل للخطاب يرده ما صح من خرب 
 .(10()9)«م عليه إال عرفه ورد عليه السالمالدنيا فسلم  (8)ن يعرفه يفاملؤم

                                 
النخعي سيأيت الكالم  ريك، وفيه شُ -ل-(، من حديث عائشة 24425، رقم:40/486رواه أمحد ) (1)

بسند صحيح، رواه أمحد  --، لكن احلديث له شاهد من حديث أيب هريرةيف احلديث التايل عنه
 (. 7993، رقم:13/373)

 .( يف األصل: ))ابن((2)
(، وابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما 1532، رقم:3/48يف مسنده ) رواه أبو داود الطيالسي (3)

، وعند أيب داود: -ل-(، من حديث عائشة 1546، رقم:2/253جاء فيما يقال إذا دخل املقابر )
انظر:  ،" ال ُتضلمنا بعده"، قال األلباين: " فيه شريك القاضي سيء احلفظ وقد اضطرب يف سنده"

  (.3/237إرواء الغليل )

 (. 4/47( انظر: غاية األحكام )4)

(، ورواه أبو داود 25708، رقم:5/245(، رواه ابن أيب شيبة )15955، رقم:25/309ورواه أمحد ) (5)
(، من حديث أيب 5209، رقم:941يف كتاب األدب، ابب: كراهية أن يقول: عليكم السالم )ص

 (. 7/1254السلسلة الصحيحة ) ُجَريم اهلُجْيمي، واحلديث صححه األلباين بشواهده انظر:

 ( يف نسخة )د(: ))األوىل((. 6)
(، وهناية احملتاج 2/68(، ومغين احملتاج )2/345(، وأسىن املطالب )5/276انظر: اجملموع ) (7)

(3/37 .) 

 ( يف نسخة )د(: ))من((. 8)
، 10/379(، ورواه ابن عساكر يف اترخيه )3128، رقم:7/59( رواه اخلطيب البغدادي يف اترخيه )9)

(، من 6055، رقم:4/19، ورواه الديلمي يف مسنده )--(، من حديث أيب هريرة 2591رقم:
 (. 4493، رقم:9/473فه األلباين يف السلسلة الضعيفة )، ضعم -ل-حديث عائشة 

 (. 2/68(، ومغين احملتاج )2/345ب )( انظر: أسىن املطال10)
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 (1)واألجر له وللميت كما أييت/، ويدعو له بعد توجهه للقبلة، وأن يقرأ عنده ما تيسر 
 .(3()2)بتفصيله آخر الوصية

 .(4)وأن يكثر من الزيرة ومن والوقوف عند قبور أهل اخلري والفضل 
وقضيته أنه ، يف حال االختيار أن يُدفن كل ميت يف قرب (5)والسنة كما يف الروضة وأصلها 

وجزم ، (8)املاوردي (7)وبه صرح، كرجلني أو امرأتني ُكر ه،  اثنان يف قرب واحتد اجلنس (6)لو مجُ عَ 
 .الدليل عليه (11)قال السبكي، ابلتحرمي (10)(9)السرخسي

وإال إذا كان بينهما حمرمية أو ، (12)اجلمع بينهما إال لضرورةأما الرجل واملرأة فال جيوز 
 .(13)ح به مجعزوجية على ما صرم 

                                 
 /أ من نسخة )د(. 193( هناية ل1)
  ب من نسخة )د(.417//ل2انظر:  (2)

 (. 2/68(، ومغين احملتاج )2/345(، وأسىن املطالب )5/278(، واجملموع )2/456( انظر: العزيز )3)

 (. 2/68(، ومغين احملتاج )2/345( انظر: أسىن املطالب )4)

 (. 1/655روضة الطالبني )، و (2/454العزيز )انظر:  (5)

 ( يف نسخة )د(: ))اجتمع((. 6)
 ( يف نسخة )ج(: ))جزم((. 7)
 (. 60( انظر: اإلقناع )ص8)

( هو: عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدالرمحن السرخسي، ُول َد سنة إحدى أو اثنتني 9)
ومسع أاب القاسم وأاب املظفر حممد بن أمحد التميمي وثالثني وأربعمائة، وتفقه على القاضي احلسني 

، أحد أئمة اإلسالم ومن يضرب اوآخرين، وروى عنه أبو طاهر السنجي وعمر بن أيب مطيع وغريمه
سنة أربع  ، تويف يفمكان به املثل يف اآلفاق حبفظ مذهب الشافعي، رحل إليه األئمة والفقهاء من كل

طبقات الشافعية (، و 842، رقم:2/263) هتذيب األمساء واللغات وتسعني وأربعمائة، انظر ترمجته:
 (. 449، رقم:5/101الكربى )

 (. 3/10( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )10)

 (. 678ص( انظر: االبتهاج شرح املنهاج )11)

 .(2/342(، وأسىن املطالب )5/242اجملموع )، و (2/390( انظر: الوسيط )12)

فتاوى ابن و (، 222( منهم: ابن الصباغ وابن يونس وابن الصالح وغريهم، انظر: التعجيز )ص13)
 .(3/319(، والغرر البهية )2/342(، وأسىن املطالب )3/506املهمات )و (، 1/260الصالح )
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إنه : فقال، على أنه ال فرق (2)اجملموع أ[2/540] لكن مشى يف، (1)ورجحه األسنوي 
 .ولدها (3)حرام حىت يف األم مع

 (4)وأن اخلنثى مع اخلنثى، بل أوىل؛ والقياس أن الصغري الذي مل يبلغ حد الشهوة كاحملرم 
 .(6)(5)أو غريه كاألنثى ]مع الذمكر[

دعت إىل  (حلاجة)كرجلني فأكثر يف قرب واحد ،  املوتى من نوع واحد: أي (ومجعوا) 
وكذا يف ثوب ، كأن كثر املوتى وعسر إفراد كل بقرب فيجوز حينئذ اجلمع حبسب احلاجة،  ذلك
 .(8)البخاريوذلك لالتباع يف قتلى أحد رواه ؛ (7)واحد
 .(10)بني كل وصاحبه (9)]وحنوه[(حباجز تراب)والسنة أن يكون مجعهم  
و حمرمية على ـان بينهما حنـد وإن كـد واحـيف حل (11)/(رأةـل وامـرج)ال جيوز أن جيمع (و)

                                 
 (. 3/506( انظر: املهمات )1)

 (. 5/242( اجملموع )2)

 ( قوله: ))مع(( تكرر يف األصل. 3)
 ( قوله: ))مع اخلنثى(( سقط من نسخة )ب(. 4)
 .( يف األصل: ))كالذمكر((5)
 (. 3/319( انظر: الغرر البهية )6)

(، والغرر البهية 5/242(، واجملموع )1/655(، وروضة الطالبني )2/454( انظر: العزيز )7)
(3/318 .)/ 

(، من حديث 1343، رقم:1/354)رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: الصالة على الشهيد  (8)
جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب  --، ولفظه قال: "كان النيب -م-جابر بن عبدهللا 

أان »فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد، وقال: ،«أي هم أكثر أخذًا للقرآن»يقول:  واحد، ُثم 
 ، وأمر بدفنهم يف دمائهم ومل يُغسمُلوا ومل ُيَصلم عليهم". «شهيد على هؤالء يوم القيامة

 سقط من األصل.  (9)
(، ومغين احملتاج 2/343(، وأسىن املطالب )5/242(، واجملموع )1/656( انظر: روضة الطالبني )10)

 /(. 3/(، وهناية احملتاج )2)

 /أ من نسخة )ب(. 332( هناية ل11)
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ِِتَا)إال ، (1)ما مرم  وحيجز بينهما حينئذ كما ، أبن انتهت إىل حد الضرورة، احلاجة: أي (ِلِشدم
هذا يف ، (3)وكالم أصله يوهم اختصاصه هبذا، (2)كالمه ابألوىل برتاب نداًب على األوجه  أفهمه

 .دفنهما معاً 
 .)6((5)ميت آخر فيه قبل امنحاق األول فحرام مطلقاً كما أييت (4)أما نبش القرب إلدخال/ 
َع اثنان يف قرب وإن حرم فيما يظهر  (و)  َم لقبلة)إذا مجُ  وإن مل يكن إىل جهتها : أي (ُقدِ 

األب أو األم  ب[2/541]وإن عال من جهة  (أب) خالفًا ملا يف أصله؛ إىل جدار اللحد
، حلرمة األبوة؛ (10)خالفًا ملا يومهه كالم احلاوي، (9)منه (8)وإن سفل وكان أفضل (7)على]ابنه[

 .وهذا من زيدته، (11)وأم على بنت كذلك
ومنه ، على مفضول (أفضل) (12)األنثيني والدة ُقد  مَ كرين أو حيث مل يكن بني الذم  (ثُم ) 

 .(13)وهو على املرأة، وهو على اخلنثى، والبالغ على الصيب، االبن على أمه لفضيلة الذكورة

                                 
 (. 628( انظر: )ص1)

 تقدم يف املسألة السمابقة. كما(  2)

ا حباجز من تراب"، انظر: احلاوي الصغري )ص3) دمهت   (. 206( وعبارته قال: " ورجل وامرأة َلش 

 /ب من نسخة )د(. 201( هناية ل4)
 (. 635( انظر: )ص5)

 (. 2/346(، وأسىن املطالب )5/241(، واجملموع )1/611( انظر: روضة الطالبني )6)

 سخة )د(: ))أبيه((. ( يف األصل ون7)
 ( يف نسخة )ب(: ))وإن كان األفضل((. 8)
 ( أي: ولو كان االبن أفضل من أبيه؛ حلرمة األبوة. 9)

( وعبارته فيها إطالق دون استثناء األب؛ حيث قال: " وُقد  َم األفضل إىل جدار اللحد"، احلاوي 10)
 (. 206الصغري )ص

(، 1/656(، وروضة الطالبني )2/455(، والعزيز )2/447(، والتهذيب )2/390( انظر: الوسيط )11)
 (. 3/11(، وهناية احملتاج )2/324وأسىن املطالب )

 م(( سقط من نسخة )ب(. ( قوله: ))ُقد   12)
 (. 3/319(، والغرر البهية )1/656(، وروضة الطالبني )2/455( انظر: العزيز )13)
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كان يقد  م يف قتلى   وذلك ملا صح أنه ؛ (1)وعند احتاد النوع يُقدمم من يُقدمم يف اإلمامة 
 .(2)للقرآن أحد من كان أكثر أخذاً 

َذ مما مرم   وأهنم إذا ترتبوا ال ، يف الصالة على امليت أنه يقرع بني متساويني يف الفضيلة وُأخ 
 .(4))3(ينحى األسبق ولو مفضوالً إال فيما استثين َثم 

، ث األسن فاألسن، وأن يقدم األب إىل القبلة، (5)ويندب اجملاورة بني األقارب وحنوهم 
هنا مبا قيل به يف التقدمي إىل القبلة يف القرب كان  (8)ولو كان التقدمي (7)قيل، (6)قاله يف اجملموع

 .الحتاد احملل فاحتيط له ما مل حيتط هلذا؛ آكد وجياب أبن التقدمي هنا َثم ، (9)أقرب
 .(10)فإن جاءوا معاً أُقر ع بينهم، ومن سبق حملل مسبل كان أوىل ابحلفر فيه

فاألوىل جتهيز من خيشى ؛ دفعة وأمكنه دفن كل بقرب (11)له أقارب أ[2/542]ومن مات  
 .(12)األقرب فاألقرب ُثم ، أمه ُثم ، أبيه ُثم ، تغريه

وإن كان األصغر أتقى وأعلم وأورع على ما اقتضاه  ويقدم األسن من مسنونني قرابً  

                                 
 (. 2/342 املطالب )( انظر: أسىن1)

 (. 629( تقدم يف احلديث السابق، انظر: )ص2)

 (. 572( انظر: )ص3)

 (. 3/319(، والغرر البهية )2/342( انظر: أسىن املطالب )4)

(، وهناية احملتاج 2/66(، ومغين احملتاج )2/349(، وأسىن املطالب )1/661( انظر: روضة الطالبني )5)
(3/36 .) 

 (. 5/241( اجملموع )6)

 ( قوله: ))قيل(( سقط من نسخة )ج(. 7)
 ( يف نسخة )ج(: ))التقدم((. 8)
 (. 2/349( انظر: أسىن املطالب )9)

 (. 2/349(، وأسىن املطالب )5/241(، واجملموع )1/661( انظر: روضة الطالبني )10)

 ( يف نسخة )ج(: ))قريباً((. 11)
(، وهناية احملتاج 2/349(، وأسىن املطالب )5/243(، واجملموع )1/661( انظر: روضة الطالبني )12)

(2/462 .) 
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يف  مرم وُيكن أن جياب عنه أبن التقدمي فيما ، وغريه (2)لكن نظر فيه األذرعي، (1)إطالقهم
 .(3)الدفن يف قرب واحد تقدمي يف أمر يدوم ويتأبد فاحتيط له ما مل حيتط للتقدمي هنا

 .(5)وقنيه أقرع بينهما (4)وإذا استوى اثنان كإخوته وزوجتيه 
وال يكره ، بل وجب املبادرة به (6)وإال ُسنم/، ويسن الدفن هناراً إن مل خيش تغريه ابلتأخري 

 (10)والنهي يف خرب مسلم، (9)وأنه فعله، (8)اطلع على ذلك ومل ينكره --ملا صح أنه؛ (7)ليالً 

                                 
 (. 2/463(، وهناية احملتاج )5/243(، واجملموع )1/661( انظر: روضة الطالبني )1)

 (. 2/349( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )2)

 (. 2/349( انظر: أسىن املطالب )3)

  نسخة )ج(و)د(: ))وزوجته((. ( يف4)
 (. 2/349(، وأسىن املطالب )5/243(، واجملموع )1/661( انظر: روضة الطالبني )5)

 /أ من نسخة )ب(. 332( هناية ل6)
 .(5/264(، واجملموع )1/661(، وروضة الطالبني )3/47( انظر: احلاوي الكبري )7)

بذلك إىل ما رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: صفوف الصبيان مع الرجال يف اجلنائز  يشري (8)
، مرم بقرب قد دفن لياًل، --: "أن رسول هللا-م-(، من حديث ابن عباس 1321، رقم:1/347)

ا أن قالوا: دفناه يف ظلمة الليل فكرهن ،«أفال آذنتموين؟»قالوا: البارحة، قال:  فقال: مىت دفن هذا؟ 
 نوقظك، فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأان فيهم فصلمى عليه". 

(، ورواه الطرباين يف الكبري 3164، رقم:569رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: الدفن لياًل )ص (9)
(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، 3318، رقم:2/375(، ورواه احلاكم )1743، رقم:2/182)

(، من 7010، رقم:4/48على اجلنائز ودفن املوتى أي ساعة شاء من ليل أو هنار ) ابب الصالة
يف  --، ولفظه قال:"رأى أانس انراً يف املقربة، فأتوها فإذا رسول هللا -م-حديث جابر بن عبدهللا 

، فإذا هو الرجل الذي يرفع صوته ابلذكر"، صحح إسناده «انولوين صاحبكم»القرب، وإذا هو يقول: 
، 2/28(، وابن امللقن يف حتفة احملتاج )3463( رقم )2/970النووي يف خالصة األحكام )

 (. 881رقم:

(، من حديث جابر 943، رقم:1/419 كفن امليت )نيرواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: يف حتس (10)
خطب يوماً، فذكر رجاًل من أصحابه قبض فكفن يف كفن  --النيبولفظه: " أن ، -م -بن عبدهللاا

َ لياًل، فزجر النيب أن يقرب الرجل ابلليل حىت يصلمى عليه، إال أن يضطر إنسان  --غري طائل، وُقرب 
 ". «إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه »:--إىل ذلك، وقال النيب
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 .إمنا هو عن دفنه قبل الصالة عليه
أو  (2)سواء الوقت املتعلق ابلزمن، نعم إن حتراه ُكره، (1)وال يكره يف الوقت املكروه إمجاعاً  

وقياس ، االختصاص ابألولمن ، (4)رادًا به ما اعتمده األسنوي (3)ابلفعل كما صوبه الزركشي
 .(6)يف الصالة أن الكراهة هنا للتحرمي أيضاً  (5)/ما مرم 

أن حمل ذلك يف مقابر  ب[2/543]وقضيته ، ملا فيه من الوحشة؛ ويكره املبيت يف املقربة
نعم إن كانت ، وحيتمل اإلطالق نظرًا إىل ما من شأن املبيت فيها ذلك، مل يتخذ فيها مساكن

 .(7)على خري أو انزجار عن شر فال يبعد حينئذ سن املبيت هبا هلذا القصدالوحشة حاملة 
وحيرم محل امليت وإن مل يتغري وإن أوصى بذلك من بلد إىل أخرى وإن قرب ما بينهما 

مقربة  (8)]األخرى مثل مسافة[ وحيتمل تقييده مبا إذا مل تكن مسافة، حداً كما اقتضاه إطالقهم
ذكر ما يؤيده فقال تعبريهم ابلبلد  (12)ث رأيت األسنوي، (11)(10)اليت وقع املوت فيها (9)]البلد[

                                 
بو حامد وصاحب أمجاع الشيخ ونقل اإل، (5/265اجملموع )(، و 3/96األوسط البن املنذر )( انظر: 1)

 (. 1/661النقل عنهم يف روضة الطالبني ) انظر، احلاوي والشيخ نصر

 ( يف نسخة )ج(: ))ابلفرض((. 2)
 (. 3/31(، وهناية احملتاج )2/351( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

(، واملهمات 511( انظر: كايف احملتاج إىل شرح املنهاج، بتحقيق الطالب: بندر حمالوي )ص4)
(3/512 .) 

 /ب من نسخة )د(. 193( هناية ل5)
 (. 2/351(، وحاشية الرملي الكبري على أسىن املطالب )3/512( انظر: املهمات )6)

(، وأسىن املطالب 5/279) (، واجملموع1/662(، وروضة الطالبني )1/259انظر: املهذب ) (7)
 (. 3/30، وهناية احملتاج )62/(2(، ومغين احملتاج )2/351)

 سقط من األصل.  (8)
 سقط من األصل، ومن نسخة )د(.  (9)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))هبا((. 10)
(، ومغين احملتاج 2/352(، وأسىن املطالب )5/266(، واجملموع )1/662( انظر: روضة الطالبني )11)

(2/68 .) 

 (. 3/513( انظر: املهمات )12)
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 .ولعل العربة يف كل بلد مبسافة مقربهتا، فإن الصحراء كذلك، ال ُيكن األخذ بظاهره
أو بيت املقدس أبن مل يتغري قبل إيصاله إليه  (1)نعم من قرب من حرم مكة أو املدينة 

 .(2)ى دفنه ولو بني أهلهاختري نقله إليه عل
هبا أخذًا من كالم احملب الطربي وغريه ما لو كان بقربه مقابر أهل  (3)وأحلق الزركشي 

أمر بقتلى أحد أن يردوا إىل  --ملا صح أنه؛ واستثين أيضا الشهيد، الصالح واخلري
 .(4)مصارعهم وكانوا نقلوا إىل املدينة

وصار  أ[2/544] جسم امليت وعظمه (امنحق إن)القرب جوازًا للدفن فيه (5)[(ونبش)]
 .(6)تراابً عند أهل اخلربة بتلك األرض

إليهام الناس أنه ، وحترم حينئذ تسوية ترابه عليه وعمارته عمارة قرب جديد يف مقربة مسبلة 
استثناء بعضهم قرب الصحايب ومن  (8)واستحسن الزركشي، (7)جديد فيمتنعون من الدفن فيه

                                 
 ( قوله: ))أو املدينة(( سقط من نسخة )ج(. 1)
(، وهناية احملتاج 2/69(، ومغين احملتاج )2/352(، وأسىن املطالب )5/265( انظر: اجملموع )2)

(3/38 .) 

 (. 2/69(، ومغين احملتاج )2/352( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )3)

(، ورواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف امليت حيمل من 14305، رقم:22/208رواه أمحد ) (4)
(، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلهاد، ابب: ما جاء 3165، رقم:569 أرض وكراهة ذلك )صأرض إىل

(، ورواه النسائي يف كتاب اجلنائز، ابب: أين يدفن 1723، رقم:521يف دفن القتيل يف مقتله )ص
(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف الصالة على 2004، رقم:320)ص ؟الشهيد

، واحلديث صححه الرتمذي، --(، من حديث جابر1516، رقم:2/239دفنهم )الشهداء و 
(، وفيه نبيح بن 3/43نه اهليثمي يف جممع الزوائد )(، وحسم 5/226وصححه النووي يف اجملموع )

، "مقبول احلديث" :عبد هللا العنزي وثقه الرتمذي يف املوضع السابق، وقال عنه احلافظ ابن حجر
 (. 7093، رقم:559)ص انظر تقريب التهذيب

 .( يف األصل: ))ويسن((5)
 (. 3/321البهية ) ر(، والغر 5/242(، واجملموع )1/658(، وروضة الطالبني )2/456( انظر: العزيز )6)

 ( انظر: املصادر السابقة. 7)

 (. 2/346( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )8)
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وأيده بقوهلم جتوز الوصية بعمارة ، عند االمنحاق (1)فال جيوز نبشه/، أو علمهاشتهرت واليته 
واملراد بعمارهتا حفظها من الدراسة ال ، ملا فيه من إحياء الزيرة والتربك ؛قبور األنبياء والصاحلني

 .جتديد بنائها ملا مرم 
 .(2)أما قبل امنحاقه فيحرم نبشه هلتك حرمة امليت 
، أو بعده مل جيب، حفر فوجد شيء من عظمه قبل متام احلفر وجب رد ترابه عليه (3)فإن/ 

والذي يظهر أن املراد بتمام ، وجيعل عظمه يف جانب من القرب، بل جيوز دفن اآلخر معه
 .(6)وحيتمل أنه ال فرق، ما مل يكن احلافر أراد االقتصار على أقل منه (5)أكمله (4)احلفر
 .(7)أو تيمم تداركاً للواجب (لغسل)وجوابً قرب من دفن بال طهارة  نبش (و) 
كما يسقط ،  (8)لتغذر تطهريه فسقط؛ نعم إن تغريم بننت أو تقطع على األوجه حرم النبش 

 .(9)وضوء احلي عند تعذره
 إليها مامل يتغريم  (توجيه)ألجل ؛ مستدبراً للقبلة أو مستلقياً  ب[2/545]قرب من دفن  (و)
 يف االستلقاء مبا إذا  (12)وهذا من زيدته وقيمده األذرعي، (11()10)وإال فال ينبش ملا مرم ، أيضاً 

 

                                 
 /أ من نسخة )ج(. 202( هناية ل1)
 (. 2/346(، وأسىن املطالب )5/241(، واجملموع )1/661( انظر: روضة الطالبني )2)

 /أ من نسخة )ب(. 333( هناية ل3)
 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))الدفن((. 4)
 ( يف نسخة )ب(: ))كله((. 5)
 (. 2/349(، وأسىن املطالب )5/242(، واجملموع )1/661( انظر: روضة الطالبني )6)

 .(1/658(، وروضة الطالبني )2/456(، والعزيز )3/62الكبري )( انظر: احلاوي 7)

 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))فيسقط((. 8)
 (. 2/348( انظر: أسىن املطالب )9)

 (. 608( انظر: )ص10)

 .(5/261(، واجملموع )1/658(، وروضة الطالبني )2/450( انظر: العزيز )11)

 (. 2/331( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )12)
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يسن جعل عرضه  (1)وإال مل ينبش أخذاً من قول املتويل، جعل عرض القرب مما يلي القبلة كالعادة
فعل لضيق مل فإن جعل طوله إليها حبيث إذا وضع فيه امليت تكون رجاله إليها فإن ، مما يليها

]وظاهر أنه ال عربة بعرض القرب وال  ،انتهى (3)[(2)]وال ينبش بعد دفنه لذلك وإال كره، يكره
وإال نبش ما مل يكن مستلقياً ، فحيث كان وجهه إليها فال ينبش، وإمنا العربة ابمليت، بطوله

أن الكراهة  (5)وقضيته (4)قضية كالمه[ ُثم ، ألن هذه اهليئة معهودة يف الصالة؛ ورجاله إليها
اليهود فيؤدي إىل انتهاك  (7)ألنه شعار؛ أبنه ينبغي حترُيه بال ضرورة (6)وتعقبه األذرعي، للتنزيه

ومر أن وضعه على ، ويف كون ما قاله موجباً للتحرمي نظر: (8)قال شيخنا، حرمته وسب صاحبه
 .فال ينبش له، (9)يساره جائز

وعبارته قال أصحابنا ، وليس كذلك، ]كذا قيل، (10)وينبش للصالة عليه كما يف اجملموع 
فإن ارتكبوا احلرام ودفنوه ومل حيفر من تلزمه الصالة ودفن مل جيز ، حيرم الدفن قبل الصالة عليه

فأما  ،(11)تراب/قال هذا إذا دفن وأُه لم عليه  ُثم ، بل جتب الصالة عليه يف القرب، نبشه لصالة
بقلة املشقة  (12)وفرمق اجلويين، دخل يف القرب ومل يهل الرتاب فيخرج وُيصلمى عليه نص عليهأإذا 

، وقبل أن يهال ليس بنبش، وهو ممنوع، وكثرهتا وأبن إخراجه بعد إهالة الرتاب ينبش حقيقة
وهو خالف النص ، وقال بعض أصحابنا يرفع بعض لنب اللحد لينظر بعضه وُيصلمى عليه فيه

                                 
 (. 2/331( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)

 ( يف نسخة )ب(: ))كذلك((. 2)
 سقط من األصل.  (3)
 سقط من األصل.  (4)
 .((أن : ))وقضيتهيف األصل(5)

 (. 2/331( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6)

 ( يف نسخة )ب(: ))فعل((. 7)
 (. 2/332( انظر: أسىن املطالب )8)

 (. 608انظر: )ص( 9)

 (. 5/260( اجملموع )10)

 /أ من نسخة )د(. 194( هناية ل11)
 (. 5/261( انظر النقل عنه يف اجملموع )12)
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  .(1)[قاله اجلويين انتهى ملخصه
، حلصول السرت يف األوىل ابلرتاب؛ أو يف حرير فال ينبش (كفن)إن دفن من غري  (ال) 

 .(4)وأما يف الثانية فألن احلرمة حق هلل تعاىل، بشابلنم (3)/(2)فهو أوىل من هتك حرمته
أو ، أبن دفن يف ثوب مغصوب، ألجله: أي، (5)غري(ملال )ينبش وجواًب وإن تغري (و) 

قل كما أفاده كالمه  أ[2/546]أو سقط يف القرب خامت وحنوه مما يتمول وإن ، أرض مغصوبة
وألن الرتك يف الثالثة فيه إضاعة ، ولينقل يف الثانية، ليؤخذ الكفن يف األوىل؛ (6)دون كالم أصله

وقول ، (9()8)كابن أيب عصرون  (7)خالفًا البن الرفعة، املال وال حيتاج فيها لطلب املالك
خبالف األولتني فإنه ال ينبش فيها إال إن ، مل يوافقوه عليه (11)قال يف شرحه، حيتاج (10)املهذب

 .يبيح املالك ووجد ما يكفن أو يدفن فيه امليت

                                 
 سقط من األصل.  (1)
 (( حرمته ))حرمة يف األصل:( 2)

 /ب من نسخة )ب(. 333( هناية ل3)
(، وأسىن املطالب 5/262(، واجملموع )1/658(، وروضة الطالبني )2/457( انظر: العزيز )4)

 (. 2/70(، ومغين احملتاج )3/321(، والغرر البهية )2/348)

(، واجملموع 1/658(، وروضة الطالبني )2/457(، والعزيز )3/62( انظر: احلاوي الكبري )5)
 (. 3/322(، والغرر البهية )5/262)

 (. 206ظر: احلاوي الصغري )ص( ان6)

 (. 5/158( انظر: كفاية النبيه )7)

، ُول َد سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، تفقه ( هو: عبدهللا بن حممد بن هبة هللا بن علي بن أيب عصرون8)
أواًل على القاضي املرتضى، وأيب عبدهللا احلسني املوصلي، ورى عنه أبو حممد بن قدامة، وأبو نصر بن 
الشريازي وغريمها، من تصانيفه: صفوة املذهب على هناية املطلب، وكتاب االنتصار، تويف سنة مخس 

(، وطبقات الشافعية 834، رقم:7/132بقات الشافعية الكربى )ومثانني ومخسمائة. انظر ترمجته: ط
 (. 810، رقم:2/193لألسنوي )

 (. 2/346انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 9)

 (. 2571( املهذب )/10)

 (. 5/262( انظر: اجملموع )11)
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وغريه إال أن يكون  (2)قال الزركشي، (1)فإن مل يطلبه مل جيز النبش كما جزم به ابن األستاذ 
كما حبثه ، له (3)أو ممن ]حيتاط[، حمجورًا عليه ولو مل يوجد كفن وال أرض أخرى مل حيرم أيضا ً

أخذ من مالكه قهرًا وال  بناء على أنه إذا مل يوجد إال ثوابً  (5)أخذًا من كالم مجع (4)األذرعي
ضروري للميت فاحتيط له  وفارقت الثالثة األولتني فيما ذكر أبن ما فيهما، يدفن عريانً 

 .(6)ابلطلب خبالف ما فيها
وطلبه صاحبه   (ابتلعه)كان قد   (إن)، جوف امليت وجوابً  (ُشقم )إذا نبش ملال الغري )و(

عن  (8)ومل يضمن مثله أو قيمته وارث أو غريه على ما نقاله/ (7)كما يف الروضة وأصلها
وجيب ، ينبش حبال (9)أنه ال ب[2/547] لكن نقال عن القاضي أيب الطيب، صاحب العدة
غريب واملشهور لألصحاب  (11)]بعدم الضمان[ والتمقييد (10)قال يف اجملموع، الغرم يف تركته

 (14)حكى (13)أبن صاحب البحر (12)ونظر فيه الزركشي، تقييد إطالق الشق من غري

                                 
 (. 2/347( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )1)

 (. 2/347( انظر النقل عنه أسىن املطالب )2)

 .( يف األصل: ))حيتاج((3)

 (. 2/70( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )4)

(، ومغين احملتاج 2/347( منهم: الشيخ أبو حامد وصاحب البحر وغريمها، انظر: أسىن املطالب )5)
(2/69 .) 

 (. 2/347( انظر: أسىن املطالب )6)

 (. 1/659(، وروضة الطالبني )2/457)العزيز انظر:  (7)

 /ب من نسخة )ج(. 202( هناية ل8)
 ( قوله: ))ال(( سقط من نسخة )ب(. 9)

 (. 5/263( اجملموع )10)

 سقط من األصل.  (11)
 (. 2/347( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )12)

 (. 3/369( انظر: حبر املذهب )13)

 ( يف نسخة )ب(و)ج(: ))حكاه((. 14)
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 .وقال ال خالف فيه، عن األصحاب (1)االستثناء
 .(3)ماله يف حياته (2)الستهالكه؛ إذا ابتلع مال نفسه فال ينبش وال يشق أما 
حياته بقول القوابل ذلك لبلوغه : أي، (رُِجَي جنينها)ماتت امرأة يف بطنها جنني  (4)(أو)

ألن ؛ وخيرج منه، فيجب شق جوفها ولو بعد النبش إن كانت دفنت، ستة أشهر فأكثر
 .(5)انتهاك حرمتهامصلحة إخراجه أعظم من مفسدة 

وجواز التأخري إليه هو ما ، ألنه أسرت وأكثر احرتامًا وأقل كلفة؛ ويندب الشق يف القرب 
؛ (9)]قبله[ أنه جيب (8)لكن الذي مشى عليه الرويين، عن األصحاب (7)ابن األستاذ (6)نقله

على ظنهم فإن غلب  (10)والذي يتجه مراجعة أهل اخلربة/، ألنه رمبا ُيوت بضيق النـمَفس
ر إليه مل جيب  .وإال وجب، سالمته لو ُأخ  

 .(11)لكن ال تدفن حىت يتحقق موته، أما إذا مل يرج حياته فال جيوز شق جوفها 
أو مؤول أبن يرتك عليه من ، ُيوت غلط أ[2/548]أبنه يرتك عليه شيء حىت  (12)والقول 

                                 
 ( قوله: ))االستثناء(( سقط من نسخة )ب(و)ج(. 1)
 ( يف نسخة )ب()ج(و)د(: ))كاستهالكه((. 2)
 (. 2/346(، وأسىن املطالب )5/263(، واجملموع )1/659( انظر: روضة الطالبني )3)

 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))أو إن ماتت((. 4)
(، ومغين احملتاج 2/347 املطالب )(، وأسىن5/262(، واجملموع )1/662( انظر: روضة الطالبني )5)

 (. 3/40(، وهناية احملتاج )2/70)

 ( يف نسخة )ج(: ))وجواز التأخري إليه يوماً((. 6)
 (. 2/352( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )7)

 (. 3/369( انظر: حبر املذهب )8)

 ( يف األصل ))قتله(( وهو تصحيف. 9)
 /أ من نسخة )ب(. 334هناية ل (10)
(، وهناية احملتاج 2/352(، وأسىن املطالب )5/264(، واجملموع )1/662( انظر: روضة الطالبني )11)

(3/40 .) 

(، واملقنع للمحاملي 52( يشري هبذا إىل قول احملاملي والشريازي والقاضي حسني، انظر: التنبيه )ص12)
 (. 5/264(، واجملموع )268)ص
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 .ومسألتا الشق من زيدته، (1)الزمان
أو قال إن ولدت  ذكرًا فأنت طالق ، وينبش أيضًا إن حلقه بعد الدفن حنو سيل أو نداوة 
دفن  أو شهدا على شخص ُثم ، (2)وولدت ميتًا وُدف َن ومل يُعلم حاله، أو أنثى فطلقتني، طلقة

 (4)]وسيأيت يف الضمان أن الرافعي، (3)واشتدت احلاجة ومل تتغري صورته على ما ذكره الغزايل
لتلحقه  ؛أو تداعياه فينبش، (6)يف اجلزية أو دفن الكافر ابحلرم كما أييت، (5)صحح خالفه[
ولو كفنه بعض الورثة من الرتكة : (8)قال، مبا إذا مل تتغري صورته (7)وقيده البغوي، القافه أبحدمها

إذا كان وليس هلم نبشه ، فلو قال أخرجوه وخذوه مل يلزمهم، البقية (9)وأسرف فعليه غرم حصة
 (11)قال األذرعي، الزائد (10)وإن زاد يف العدد فلهم النبش وإخراج/، الكفن مرتفع القيمة

 .والظاهر أن املراد الزائد على الثالث
، إال خلوف عدو وحنوه، مبيت وهو مبحل ال ُير فيه أحد إال اندر لزمه جتهيزه ومن مرم  

 .(12)لكن ينبغي مواراته ما أمكن
بل على من بقربه من املسلمني ، أو طريق يكثر املارة فيه مل جيب فإن كان جبنب قرية 
 .(13)جتهيزه

                                 
 (. 5/264ع )(، واجملمو 1/663( انظر: روضة الطالبني )1)

 .(2/70(، ومغين احملتاج )2/347(، وأسىن املطالب )5/266( انظر: اجملموع )2)

 (. 7/371( انظر: الوسيط )3)

 (. 5/161( انظر: العزيز )4)

 سقط من األصل.  (5)
  .(482/ل2( انظر: )6)

 (. 2/447( انظر: التهذيب )7)

 (. 117( انظر: فتاوى البغوي )ص8)

 (( سقط من نسخة )ب(. ( قوله: ))حصة9)
 /ب من نسخة )د(. 194( هناية ل10)
 (. 2/348( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )11)

 (. 2/352(، وأسىن املطالب )5/240(، واجملموع )1/663( انظر: روضة الطالبني )12)

 ( انظر: املصادر السابقة. 13)
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ومن أراد ، ألن الظاهر أنه ُصل  ي عليه؛ وجده حمنمطًا مكفمنًا دفنه ب[2/549]ومن  
 .(1)ألن املبادرة إليه حينئذ أهم؛ الصالة عليه أخرها عن دفنه

بكى على  --ملا صح أنه؛ (2)قبل املوت وبعده ولو بعد دفنه (وجاز بكاء عليه) 
وهو ، (6)وزار قرب أمه فبكى وأبكى من حوله، (5)وعلى قرب بنت له، (4)إبراهيم قبل موته (3)ابنه

وإن صرح به ، أنه مطلوب (8)وليس معناه كما قاله الزركشي، (7)قبله أوىل كذا عربوا به
 ومن َثم ، ألنه بعده يكون أسفًا على ما فات؛ إنه أوىل ابجلوازبل ، (10)وابن الصباغ (9)القاضي

  .عن اجلمهور إنه خالف األوىل (11)قال يف اجملموع
                                 

 (.2/352املطالب ) (، وأسىن5/240(، واجملموع )1/663( انظر: روضة الطالبني )1)

(، وروضة الطالبني 2/459(، والعزيز )2/453(، والتهذيب )3/67( انظر: احلاوي الكبري )2)
 (. 3/15(، وهناية احملتاج )2/50(، ومغين احملتاج )3/323(، والغرر البهية )1/665)

 ( يف نسخة )ب(و)ج(و)د(: ))ولده((. 3)
(، 1303، رقم:1/343"إان بك حملزونون" ) --النيب  ( رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: قول4)

الصبيان، والعيال وتواضعه، وفضل ذلك  --ورواه مسلم يف كتاب الفضائل، ابب: رمحته
 ُثم  : ". . .--، ولفظ البخاري قال أنس --من حديث أنس ،(2315، رقم:2/1094)

عبدالرمحن : تذرفان، فقال --دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم جيود بنفسه، فجعلت عينا رسول هللا
     الـفق ،رىــــأتبعها أبخ ، ُثم «ي ابن عوف إهنا رمحة »هللا؛ فقال: سولوأنت ي ر  --بن عوفا

--: «إبراهيم حملزونونإن العني تدمع، والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي ربنا وإان بفراقك ي » ." 

 (. 602( تقدم احلديث، انظر: )ص5)

، 1/433ربه عز وجل يف زيرة قرب أمه ) --رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: استئذان النيب  (6)
قرب أمه، فبكى وأبكى من حوله،  --، قال:" زار النيب --(، من حديث أيب هريرة 976رقم:

أستغفر هلا فلم يؤذن يل، واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل، فزوروا استأذنت ريب يف أن »فقال: 
 ". «القبور فإهنا تذكر املوت

 (. 2/50(، ومغين احملتاج )2/358(، وأسىن املطالب )1/665( انظر: روضة الطالبني )7)

 (. 2/358( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )8)

 (. 2/358( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )9)

 (. 3/516( انظر النقل عنه يف املهمات )10)

 (. 5/272( اجملموع )11)
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: --ملا صح من النهي عنه بقوله؛ عن الشافعي واألصحاب أنه مكروه (1)ويف األذكار
أن البكاء إن كان  (3)وحبث السبكي، (2)«فال تبكني ابكية -والوجوب املوت-فإذا وجبت » 

، (4)وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء كره أو حرم/، لرقة عليه وخوف من األهوال مل يكره
ولو غلبه مل ، أما دمع العني فال منع منه انتهى، هذا كله يف البكاء بصوت: (5)قال الزركشي

 .(6)يدخل حتت النهي إذ ال قدرة على دفعه
كالم ـوقيمده غريه ابل، (7)قاله يف اجملموع أ[2/550]، ابلندب رفع الصوت: وهو، ()ال نوح

        : --ا صح من قولهمَ ـ  ل؛ (9)وصياح فال جيوز واحد منهما، (8)املسجع واألوجه األول
 ـن وم ،(10)«ربـجودرع من  طرانــقمن  الــربـس يهاـلـوع امةـقيـالوم ـي قامـتتب ـة إذا مل تــحـالنائ »

 
 

                                 
 (. 268( األذكار )ص1)

(، ورواه 3111، رقم:560رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: يف فضل من مات ابلطاعون )ص (2)
(، ورواه ابن 1846، رقم:298النسائي يف كتاب اجلنائز، ابب: النهي عن البكاء على امليت )ص

اء حبان يف كتاب اجلنائز، ابب: ذكر البيان أبن املصطفى مل يرد بقوله "الشهداء مخسة نفيًا عما ور 
(، 1300، رقم:1/503(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )3119، رقم:7/461هذا العدد احملصور )

(، 5/272(، واجملموع )3769، رقم:2/1055واحلديث صححه النووي يف خالصة األحكام )
 (. 876، رقم:13/350وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )

 (. 688صشرح املنهاج )إىل ( انظر: االبتهاج 3)

 /ب من نسخة )ب(. 334( هناية ل4)
 (. 2/51( انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )5)

 (. 2/359( انظر: أسىن املطالب )6)

 (. 5/272( اجملموع )7)

 (. 3/16(، وهناية احملتاج )2/51(، ومغين احملتاج )2/359( انظر: أسىن املطالب )8)

 (. 2/51(، ومغين احملتاج )2/359( وأسىن املطالب )254( انظر: األنوار )ص9)

(، من حديث أيب 934، رقم:1/415رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: التشديد يف النياحة ) (10)
 . --مالك األشعري 
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رابل القميص، (1)«من الصالقة واحلالقة والشاقة --رسول هللا ءىبر » خرب:  وخص ،والس  
والصالقة ابلصاد والسني ، ألنه أبلغ يف اشتعال النار؛ كرالطاء وسكوهنا ابلذ    (2)ران بكسر/القط

 .وفعلهما خلف اجلنازة أشد حترُياً ، (3)رافعة الصوت عند املصيبة
حماسن امليت بنحو  عد (5)وهو كما يف الروضة وأصلها، (4)فال جيوز إمجاعاً  (ندب)ال (و) 

وجزم به يف ، (6)وقيل َعدره مع البكاء وهو ما حكاه يف األذكار، واكهناه واجباله واكرُياه
ي أبتاه جنة الفردوس  --بعد موته -ل-وليس منه وإن أشبهه قول فاطمة : قال (7)اجملموع

 .مأواه ي أبتاه إىل جربيل ننعاه
  وذكر مآثره ، النداء مبوت الشخص: وهو، (8)ملا صح من النهي عنه؛ ويكره نعي اجلاهلية 

حماسنه بغري حنو  وعد، نظم الشعر فيه (10)امليت وهي على (9)ومرثية، ومفاخره ب[2/551]

                                 
(، ورواه 1296، رقم:1/342البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: ما ينهى من احللق عند املصيبة ) ( رواه1)

، 1/59مسلم يف كتاب اإلُيان، ابب: حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية )
 . --(، من حديث أيب بردة بن أيب موسى 104رقم:

 /أ من نسخة )ج(. 203( هناية ل2)
ُم وَ الصالق (3) ٌد يَُدلر َعَلى َصْيَحة  ب ُقومة  َوَصْدَمة  َوَما َأْشَبَه َذل َك، القة: َصَلَق الصماُد َوالالم اُف َأْصٌل َواح 

َمْوت  َويَْدُخُل ف يه  النـمْوح، انظر: الصحاح الـَمَصائ ب  َوع ْنَد الـوالص ْلُق: الصمْوُت الشمد يُد يُر يُد َرفْـَعه ع ْنَد 
 (. 10/205(، ولسان العرب )3/306، ومقاييس اللغة )(4/1509)

 (. 5/272( انظر: اجملموع )4)
 (. 1/665(، وروضة الطالبني )2/460( انظر: العزيز )5)
 (. 266( األذكار )ص6)
 (. 5/274( اجملموع )7)
كراهية (، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف  23455، رقم )44، 38( رواه أمحد )8)

(، وصححه، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف النهي 988(، قم )302النعي )ص
 -- "إين مسعت رسول هللا، قال:--من حديث حذيفة (،1476، رقم:2/221عن النعي )

 (. 3/117ن إسناده احلافظ ابن حجر، انظر: فتح الباري )ينهى عن النعي "حسم 
 ئت((، ويف نسخة )ج(و)د(: ))ومرتبة((. ( يف نسخة )ب(: ))بر 9)
 ( قوله: ))على(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 10)
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يظهر فيه تربم أو  (1)لكنه محل على]ما[، وذلك للنهي عنها، وإال كانت ندابً ، الصيغة السابقة
؛ أو على ما جتدد احلزن دون ما عدا ذلك، أو على اإلكثار منه، على فعله مع االجتماع له

 :(3)-ل-وقد قالت فاطمة ، (2)ألن كثرياً من الصحابة وغريهم من العلماء ما زالوا يفعلون
 َمـــــــاَذا َعَلـــــــى َمـــــــْن َشـــــــمم تـُْربَـــــــَة َأمْحَـــــــدَ 

 
 
 

اَل َيُشــــــــــــــمم َمــــــــــــــَدى الزمَمــــــــــــــان   (4)[َأن]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َغَوال َيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َغَوال َي

 
َــــــــا ــــــــْو َأهنم ــــــــيم َمَصــــــــائ ُب َل  ُصــــــــبمْت َعَل

 
 

م  ُعــــــــــْدَن لََيال يَـــــــــــا   ُصــــــــــبمْت َعلَـــــــــــى اأَليم
َد به كثرة املصلني (5)ويسن كما يف اجملموع  فعله  --ا صح أنهمَ ـ  ل؛ اإلعالم مبوته إذا ُقص 

 .(6)مراراً 
، وإلقاء حنو رماد على البدن، وتسويد وجه، ونشر شعر، للجيب (لطم وشق)ال  (و) 

كل فعل يتضمن :  فقال (8)وضبطه اإلمام، (7)وغري ذلك مما يف معناه كتغيري اهليئة واللباس املعتاد
» : (10)خلرب الصحيحني؛ واالستسالم لقضاء هللا تعاىل فهو حمرم (9)إظهار جزع ينايف االنقياد/

                                 
 سقط من األصل.  (1)
  .(2/54(، ومغين احملتاج )3/325(، والغرر البهية )2/254/(، وأسىن املطالب )5( انظر: واجملموع )2)

(، من 4462( رقم )2/1227)ووفاته،  --رواه البخاري يف كتاب املغازي، ابب: مرض النيب  (3)
 . --حديث أنس بن مالك 

 سقط من األصل.  (4)

 (. 5/171( اجملموع )5)

 يف احلديث كما تقدم ،  ى هبم، منها: عند موت النجاشي فإنه مجع الصحابة وصلم مراراً  --فعله  (6)
 . (554صاحلديت )يف  أيضاً  (، ويف قصة املرأة اليت كانت تقم املسجد، تقدم591ص)

 .(2/51(، ومغين احملتاج )2/359(، وأسىن املطالب )3/67( انظر: احلاوي الكبري )7)

 (. 3/73( انظر: هناية املطلب )8)

 /أ من نسخة )ب(. 335( هناية ل9)
، 1/342رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: ما ينهى من الويل ودعوى اجلاهلية عند املصيبة ) (10)

كتاب اإلُيان، ابب: حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى (، ورواه مسلم يف  1298رقم:
، ولفظ مسلم: "أو" بدل --(، من حديث عبدهللا بن مسعود 103، رقم:1/59اجلاهلية )

 حرف الواو. 
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العطف  (1)ويف رواية ملسلم، «ودعا بدعوى اجلاهلية، وشق اجليوب، اخلدودليس منما من ضرب 
إمنا احملرم ، ألنه شدة احلزن وهو غري حمرم؛ (2)"ال اجلزع"أ[ 2/552]: وحذف قوله أصله، أبو

 .(4()3)إظهاره بضرب خد وحنوه مما مرم 
، وشق اجليب، وضرب اخلد، والندب، سواء النوح، بشيء من ذلك (وال يـَُعذمُب ميت) 

قال ، (6)(مل يوص به) ابلنوح إن (5)خالفًا ملا يومهه تقييد احلاوي، وغريها من سائر احملرمات

خبالف ما إذا أوصى ، (7)﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ﴿: تعاىل
: ويف رواية، «إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه» : (8)وعليه محل اجلمهور خرب الصحيحني، به
، عذيب مدة البكاءوهي تبني أن مدة التم ، (10)«ما نيح عليه»:أخرىويف ، (9)«مبا نيح عليه»

أبن ذنبه األمر ، ذلك (11)واستشكل الرافعي، فيكون الباء يف الروايتني قبلها مبعىن مع أو للسببية

                                 
 ( كما يف احلديث السابق. 1)

 (. 206( انظر: احلاوي الصغري )ص2)

 (. 642( انظر: )ص3)

 (. 3/73( انظر: هناية املطلب )4)

 (. 206( انظر: احلاوي الصغري )ص5)

(، وأسىن املطالب 5/273(، واجملموع )1/666(، وروضة الطالبني )2/460( انظر: العزيز )6)
(2/359 .) 

 164( سورة: األنعام، آية رقم:7)

بكاء أهله عليه"، إذا   : "يعذب املوت ببعض--رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: قول النيب  (8)
(، ورواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: امليت يعذب 1286، رقم:1/339كان النوح من سنته )

 . -م-(، من حديث ابن عمر 927، رقم:1/411ببكاء أهله عليه )

(، ورواه 1292، رقم:1/341رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: ما يكره من النياحة على امليت ) (9)
امليت يعذب »قال:  --يف املوضع السابق من حديث عمر بن اخلطاب، ولفظه: عن النيب  مسلم

 . «يف قربه مبا نيح عليه

، ورواه الطرباين يف الكبري --(، من حديث عمر بن اخلطاب 146، رقم:1/253رواه البزار ) (10)
 ، وإسناده صحيح. --(، من حديث املغرية بن شعبة 974، رقم:20/407)

 (. 2/460( انظر: العزيز )11)
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لوجود  ؛وأجيب أبن الذنب على السبب يعظم، فال خيتلف عذابه ابمتثاهلم وعدمه، بذلك
ويقال كالمهم إمنا هو ، وحاصله التزام ما قاله، (1)«سن سنة سيئة من:»وشاهده  ، املسبب

خبالف ما إذا مل يوجد ، وهو ال يوجد إال عند االمتثال، على عذابه املتكرر بتكرر الفعل
مبا  ب[2/553]ومنهم من محل اخلرب على تعذيبه ، فإنه ليس عليه إال إث األمر فقط، امتثال

وقال الشيخ أبو ، (2)كالقتل وشن الغارات،  يبكون به عليه من جرائمه اليت يعدوهنا فخراً 
 .األصح أنه حممول على الكافر وغريه من أصحاب الذنوب: (3)حامد
يندب جلرياهنم ولو أجانب وملعارفهم وإن مل : أي، (طعام)امليت : أي (ويصنع ألهله)

وألقاربه األابعد وإن كانوا بغري بلد امليت أن يصنعوا هلم عقب ، (4)يكونوا جرياانً كما يف األنوار
اصنعوا آلل جعفر » :--ملا صح من قوله؛ (5)معرفتهم ابملوت طعامًا يكفيهم يومهم وليلتهم

اليوم والليلة مبا إذا  (7)وقيمد األسنوي، وألنه ب رٌّ ومعروف؛ (6)«فقد جاءهم ما يشغلهم، طعاماً 

                                 
( رواه مسلم يف كتاب الزكاة، ابب: احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة، وأهنا حجاب من 1)

 . --(، من حديث جرير بن عبدهللا 1017، رقم:1/452النار )

 (، والغرر البهية2/360(، وأسىن املطالب )5/273(، اجملموع )4/71( انظر: غاية األحكام )2)
 (. 3/17(، وهناية احملتاج )3/330)

 (. 3/330( انظر النقل عنه يف الغرر البهية )3)

 (. 253( األنوار )ص4)

(، وأسىن املطالب 5/282(، واجملموع )1/665(، وروضة الطالبني )2/459( انظر: العزيز )5)
(2/357 .) 

والفيء واإلمارة، ابب: يف  (، ورواه أبو داود يف كتاب: اخلراج1751(، قم )3/280رواه أمحد ) (6)
(، ورواه الرتمذي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء 3132، رقم:565صنعة الطعام ألهل امليت )ص

(، ورواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب ما 1000، رقم:305يف الطعام يصنع ألهل امليت )ص
رقطين يف كتاب اجلنائز، (، ورواه الدا1610، رقم:2/288جاء يف الطعام يُبعث إىل أهل امليت )

، 1/270(، ورواه احلاكم يف كتاب اجلنائز )1850، رقم:2/446ابب: الصالة على القرب )
، واحلديث صححه ابن امللقن يف البدر املنري --( من حديث عبدهللا بن جعفر1377رقم:

 (. 875، رقم:13/343)

 (. 3/518( انظر: املهمات )7)
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 .ضم إليه الليلة الثانيةوإال ، مات أوائله
 .(1) يضعفوا برتكهلئالم ؛ ويسن هلم أن يلحوا عليهم يف األكل 
أنه بدعة ألهله صنع الطعام  (3)وغريه أخذًا من قول الشيخني (2)ويكره كما يف األنوار 

ا نـَُعدر ذلك من نم "كُ : (5)ملا صح من قول جرير؛ الناس عليه قبل الدفن وبعده (4)جيمعون/
وظاهره التحرمي فضاًل عن الكراهة والبدعة الصادقة ، (6)قييد ببعد الدفنويف رواية التم ، النياحة"

 .(7)بكل منهما
 .(10)للنهي عنه؛ (9)القرب مذموم أ[2/554]عند  (8)والذبح والعقر 
 .(1)ألنه إعانة على معصية؛ وحيرم صنع ذلك للنائحات وحنوهن 

                                 
  .(3/329(، والغرر البهية )5/282(، واجملموع )1/665ضة الطالبني )(، ورو 2/459( انظر: العزيز )1)

 (. 253( األنوار )ص2)

 (. 5/282(، واجملموع )1/665(، وروضة الطالبني )2/459( انظر: العزيز )3)

 /ب من نسخة )ج(. 203/ب من نسخة )ب(، وهناية ل335( هناية ل4)
أبربعني يوماً، وكان حسن الصورة،  --قبل وفاة النيب ( هو: جرير بن عبدهللا بن جابر البجلي، أسلم 5)

-سية وغريها أثر عظيم، وكانت قبيلته متفرقة، فجمعهم عمر بن اخلطابدوكان له يف العراق والقا
-  وجعل عليهم جريراً، تويف سنة إحدى ومخسني وقيل أربع ومخسني. انظر: ترمجته االستيعاب

 .(730، رقم:1/529(، وأسد الغابة )322، رقم:1/236)

بن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف النهي عن وا (،6905، رقم:11/505رواه أمحد ) (6)
عند أمحد التقييد ببعد الدفن و (، 1612(، رقم )2/289االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام )

 (. 5/282يف املوضع املذكور. صححه النووي يف اجملموع )

 (. 2/358( انظر: أسىن املطالب )7)

لسمْيف  َعْقرًا َضَرَب قـََوائ َمُه ب ه ، اَل يُْطَلُق الَوَعَقَر  ،م ْن اَبب  َضَرَب َجَرَحهُ  َعَقرَُه َعْقراً العقر:  (8) َعْقُر الـَبع رَي اب 
. انظر: خمتار الصحاح )صالـيف  َغرْي    (. 2/421(، واملصباح املنري )214َقَوائ م 

 (. 3/42(، وهناية احملتاج )2/358(، وأسىن املطالب )5/282انظر: اجملموع )( 9)

(، ورواه 3222، رقم:580رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب: كراهية الذبح عند القرب )ص (10)
أنس بن مالك  عن(، 7168، رقم:4/90البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: كراهية الذبح عند القرب )

--ل: قال رسول هللا ، ولفظه قا-- :«صحح إسناده النووي يف «ال عقر يف اإلسالم ،
 (. 3681، رقم:2/1030خالصة األحكام )
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: -- ا صح أنهمَ ـ  ل؛ (2)ندابً كما أفاده كالمه دون كالم أصله متأكداً من أييت (ويُعزمى)
أي -قال إمنا الصرب  ُثم تقي هللا واصربي  ا»:على امرأة تبكي على صيب هلا فقال هلا مرم 

ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة إال كساه هللا » : ومن قوله، (3)«عند الصدمة األوىل -الكامل
 .(4)«حلل الكرامة يوم القيامةعز وجل من 

 لَ ت  ا قُ مم ـل -- وجلوسه، (5)ةــزيـعـتـاس للـنــأتيهم الــيـعوا مبكان لــل امليت أن جيتمــويكره أله 
مل ، (1)د يعرف يف وجهه احلزنـــــــيف املسج -- (8)ةـوابن رواح ،(7)وجعفر، (6)ةــارثـد بن حـزي

                                                                                               
  .(5/282(، واجملموع )1/665(، وروضة الطالبني )2/459(، والعزيز )2/452( انظر: التهذيب )1)

 (. 2/353(، وأسىن املطالب )1/663( انظر: روضة الطالبني )2)

(، ورواه مسلم يف كتاب 1283، رقم:1/338البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: زيرة القبور ) رواه (3)
 . --أنس  عن(، 626، رقم:1/411اجلنائز، ابب: الصرب على املصيبة عند الصدمة األوىل )

(، 1601، رقم:2/283رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابب: ما جاء يف ثواب من عزى مصااًب ) (4)
(، ورواه البيهقي يف كتاب اجلنائز، ابب: ما 5296، رقم:5/273الطرباين يف األوسط ) ورواه

بن ا(، من حديث عبدهللا 7188، رقم:4/95يستحب من تعزية أهل امليت رجاء األجر يف تعزيتهم )
أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، صححه النووي يف خالصة األحكام 

 (. 764، رقم:3/216إرواء الغليل ) يف نه األلباين بشواهده(، وحسم 3732، رقم:2/1046)

 (. 2/353(، وأسىن املطالب )5/270( انظر: اجملموع )5)

، وأشهر مواليه، كان يُدعى زيد بن حممد، -- هو: زيد بن حارثة بن كعب الكليب، موىل رسول هللا (6)
يف بعض أسفاره  --فه رسول هللا وزوجه زينب بنت جحش، وشهد بدراً، وما بعدها، واستخل

، 2/542على املدينة، استشهد يف غزوة مؤتة سنة مثان من اهلجرة. انظر: ترمجته االستيعاب )
 (. 2897، رقم:2/494(، واإلصابة )1829، رقم:2/350(، وأسد الغابة )843رقم:

أشبه الناس برسول هللا هو: جعفر بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم، وهو جعفر الطيار، وكان  (7)
--  َإىل املدينة، وكان أحد األمراء  ْلقاً، وأحد السابقني إىل اإلسالم، هاجر إىل احلبشة، ُثم ُخُلقاً وخ

(، وأسد 327، رقم:1/242الثالثة يف مؤتة، واستشهد هبا سنة مثان. انظر: ترمجته: االستيعاب )
 (. 1169، رقم:1/592، واإلصابة )759، رقم:1/541الغابة )

هو: عبدهللا بن رواحة بن ثعلبة األنصاري، كان أحد النرقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها، روى  (8)
، وكان من شعراء اإلسالم، أخذ الراية يف --عنه ابن عباس، وأسامة بن زيد، وكان يكتب للنيب 

( رقم 3/235مجته: أسد الغابة )غزوة مؤتة بعد صاحبيه، واستشهد هبا سنة مثان من اهلجرة. انظر تر 
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 .(3)وهأن أييت الناس ليعز  على أنه كان يقصد (2)يثبت ما يدل
، كذلك  (بكافر)ذمي (كافرا  )حىت ، (4)صبيًا ونساء وغريهم (ولو)ويُعزمي مجيع أهل امليت 

ويف ، جبوازها (6)لكن عربم يف الروضة كأصلها، (5)كما اقتضاه كالم مجاعة منهم صاحب التنبية
ينبغي أال يندب تعزية الذمي ابلذمي : (8)وتوسط السبكي فقال، بعدم ندهبا (7)اجملموع

وقضيته ندب تعزية ، اإلسالم (9)]أتلفًا على[؛ أو ابملسلم إال إذا رجي إسالمهب[ 2/555]
ـه أن (11)يـل إطالق اجليلـــــمـليه حيــوع، (10)تـرج كرهـفإن مل ي، المهـي إسـريب إن رجـريب ابحلـاحل

 رــافـكــزية الـعـرمة تــمن ح (12)الم احلاويــوما أومهه ك، الم الشيخني وغريمهاـضاه كــواقت، ال يعزمى
 
 
 

                                                                                               
 (. 4694، رقم:4/72(، واإلصابة )2943)

، 1/342( رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: من جلس عند املصيبة يُعرف فيه احلزن )1)
(، من 935، رقم:1/415(، ورواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: التمشديد يف النياحة )1299رقم:

 . -ل-حديث عائشة 

 له: ))ما يدل(( سقط من نسخة )ج(. ( قو 2)
 (. 3/13(، وهناية احملتاج )2/49(، ومغين احملتاج )2/353( انظر: أسىن املطالب )3)

  .(5/269(، واجملموع )1/664(، وروضة الطالبني )2/459( انظر: العزيز )4)

 (. 2/1589) (، واإلسعاد3/515(، واملهمات )1/257(، واملهذب )53( انظر: التنبيه )ص5)

 (. 1/664(، وروضة الطالبني )2/459العزيز )انظر:  (6)

 (. 5/270( اجملموع )7)

 (. 685صشرح املنهاج )إىل ( انظر: االبتهاج 8)

 .( يف األصل: ))ابلفاعل((9)
 ( يف نسخة )ج(: ))ُكر ه((. 10)
 (. 2/356( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )11)

احلاوي ال يوهم التحرمي، بل يوهم عدم االستحباب، وعبارته قال: "ويعزمى املسلم بقريبه  كالم  (12)
 (. 206الكافر، والكافر ابملسلم، والدعاء للمسلم"، انظر: احلاوي الصغري )ص
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حرمة تعزية احلريب فيه  (3)املهمات (2)الظاهر يف (1)وقول اإلسعاد، ابلكافر ال يوافق شيئاً مما تقرر
 .نظر

"واملستحب أن : (6)أبنه تستحب التعزية ابململوك قال الزركشي، (5)(4)ناح ابن خري وصرم  
حىت ابلزوجة  (9)(8)كما ذكره احلسن البصري،  عليه وجد (7)]له[ من حيصليعزمى بكل 

 .على الغالب"جرى  (10)[ابألهل]وتعبريهم ، والصديق
"وكذا من أحلق هبم يف : قال شيخنا، (13)(12)[]وزوجها إال حمارمها (11)[الشمابة]وال يُعز  ي  

                                 
 (. 2/1590( اإلسعاد )1)

 ( قوله: ))وقول اإلسعاد الظاهر يف(( سقط من نسخة )ب(و)ج(و)د(. 2)
 (. 3/515( املهمات )3)

ه الشافعي، كان أحد أركان املذهب إماماً، وزهداً، وورعاً، وكان ياحلسني بن صاحل بن خريان الفق: هو (4)
من مجلة الفقهاء املتورعني، وأفاضل الشيوخ، وكان يعاتب ابن سريج يف والية القضاء، خترج به 

(، 1177، رقم:3/271ربى )مجاعة، تويف سنة عشرين وثالمثائة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية الك
 (. 12/235والوايف ابلوفيات )

 (. 3/13( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )5)

 (. 2/354( انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )6)

 سقط من األصل، ومن نسخة )ج(.  (7)
 ( يف نسخة )ب(: ))احملب الطربي((. 8)
سعيد، موىل زيد بن ثبت، وقيل جابر بن عبد هللا، هو: احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، أبو  (9)

، نشأ ابملدينة، فلما َكرُبَ الزم اجلهاد والزم العلم والعمل، --ُول َد لسنتني بقيتا من خالفة عمر
حدمث عن عثمان بن عفان، وعمران بن حصني، وغريمها، وحدمث عنه قتادة، وابن عون، وغريمها، 

(، وطبقات احلفاظ للسيوطي 66، رقم:1/71ته: تذكرة احلفاظ )تويف سنة عشر ومائة. انظر ترمج
 (. 64، رقم:37)ص

 ( قوله: ))ابألهل(( بياض يف األصل. 10)
 ( قوله: ))الشابة(( بياض يف األصل. 11)
 ( قوله: ))وزوجها(( بياض يف األصل. 12)
(، 5/269(، واجملموع )1/663(، وروضة الطالبني )2/459(، والعزيز )2/635( انظر: األم )13)

 (. 3/13وهناية احملتاج )
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 .(1)جواز النظر فيما يظهر"
ولشدة حزهنم حينئذ ، الشتغاهلم قبله بتجهيزه؛ فنالفراغ من الدم عزية إىل واألوىل أتخري التم  

هم؛ نعم إن اشتد جزعهم اختري تقدُيها، ابملفارقة  .(2)ليصرب  
إذ الغرض منها تسكني قلب ؛ (4)فيكره بعدها، تقريباً (3)من األيم/ (إىل ثالث)ومتتد  

جعلها هناية  --أنه وقد صح، والغالب سكونه فيها فال جيدد حزنه، املصابأ[ 2/556]
قال  (7)(6)قال يف اجملموع وغريه، (5)حيث حرم على املرأة أن حتد فوقها على غري الزوج، احلزن

وهو صريح يف أن وقت الثالثة من ، فن وبعده بثالثة أيمأصحابنا وقتها من املوت إىل الدم 
عنه صرحيها هذا  ئينب وأولت عبارته مبا، خبالفه (8)وإن اعرتض بتصريح مجع، الدفن وهو متجه

 .كما أفاده من زيدته، (حلاضر)ابلنسبة (9)]كله[

                                 
 (. 2/354( انظر: أسىن املطالب )1)

(، وأسىن املطالب 5/270(، واجملموع )1/663(، وروضة الطالبني )2/459( انظر: العزيز )2)
(2/354 .) 

 ب(. /أ من نسخة )336( هناية ل3)
(، وأسىن املطالب 5/270(، واجملموع )1/664(، وروضة الطالبني )2/459( انظر: العزيز )4)

 (. 3/14(، وهناية احملتاج )2/354)

، 1/337رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب: حد املرأة على غري زوجها )ُيشري بذلك إىل ما  (5)
اإلحداد يف عدة الوفاة وحترُيه يف غري  (، ورواه مسلم يف كتاب الطالق، ابب: وجوب1280رقم:

، ولفظه قالت: مسعت -ل-(، من حديث أم حبيبة 1486، رقم:2/693ذلك، إال ثالثة أيم )
يقول: "ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد فوق ثالث إال على زوج،  --رسول هللا 

 فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشراً". 

 (. 2/354(، وأسىن املطالب )5/270( اجملموع )6)

 ( قوله: ))قال يف اجملموع وغريه(( سقط من نسخة )ب(. 7)
( منهم: القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ واملاوردي وابن أيب الدم والغزايل يف خالصته 8)

اخلالصة للغزايل (، و 3/65والصيمري يف شرح الكفاية وصاحب الكايف، انظر: احلاوي الكبري )
 (. 3/14(، وهناية احملتاج )3/327(، والغرر البهية )2/354(، وأسىن املطالب )170)ص

 (. د( قوله: ))كله(( زيدة من نسخة )9)
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وتبعه  (1)أما عند غيبة املعزمى أو مرض املعز  ي أو حبسه أو عدم علمه كما حبثه األذرعي 
وينبغي أن يلحق هبذه ما يشبهها من أعذار اجلماعة فتبقى إىل القدوم والعلم وزوال ؛ (2)املصنف

 .وغريه (4)امتدادها بعد ذلك إىل ثالثة أيم وارتضاه األسنوي (3)احملب الطربيوحبث ، املانع
ابحلمل : أي، (بتصبري)اإلتيان  وشرعاً ، التصبري ملن أصيب مبا يعز عليه: عزية لغةالتم  ُثم  

 .(5)الصرب ابألمر به والتحذير عن الوزر ابجلزع: أي، على العزاء
 .(7)خالفاً ملا يومهه كالم أصله، (6)أبخروي للميت واملصاب (َوَوْعِد مسلم أبجر ودعاء) 
خالفًا ملا ، (8)خبالف الكافر احلي فإنه جيوز الدعاء له، (مليت كافرب[2/557] ال)

جعل : أي، وأحسن عزاءك، فيقول يف تعزية املسلم ابملسلم أعظم هللا أجرك. (9)يومهه كالم أصله
 .(10)وغفر لـمي  تك، صربك حسناً 

إن يف  ،(11)مبوته ويستحب أن يبدأ قبله مبا ورد من تعزية اخلضر أهل بيت رسول هللا  
، وإيه فارجوا، فباهلل فثقوا، ودركًا من كل فائت، وخلفًا من كل هالك، هللا عزاء من كل مصيبة

                                 
 (. 3/14( انظر النقل عنه يف هناية احملتاج )1)

 (. 1/304( انظر: إخالص الناوي )2)

 (. 3/327( انظر النقل عنه يف الغرر البهية )3)

 (. 3/514( انظر: املهمات )4)

(، وحترير ألفاظ التنبيه 95الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )صو (، 3/63( انظر: هتذيب اللغة )5)
(، وأسىن املطالب 5/268(، واجملموع )1/664(، وروضة الطالبني )2/459(، والعزيز )99)ص

(2/355 .) 

 (. 3/13(، وهناية احملتاج )2/355(، وأسىن املطالب )2/459( انظر: العزيز )6)

 (. 206( انظر: احلاوي الصغري )ص7)

 (. 2/355( انظر: أسىن املطالب )8)

 (. 206( انظر: احلاوي الصغري )ص9)

(، وهناية احملتاج 2/49(، ومغين احملتاج )2/355(، وأسىن املطالب )2/459( انظر: العزيز )10)
(3/15 .) 

 (. 2/355(، وأسىن املطالب )2/459(، والعزيز )1/257( انظر: املهذب )11)
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أعظم » : اببن له بقوله (4)عزمى معاذاً  -/(3)-وورد أنه، (2)من ُحر َم الثواب (1)[املصاب]فإن 
: (7)ومن أحسنه كما يف اجملموع، (6)«ورزقنا وإيك الشكر، الصرب (5)]وأهلمك[، هللا لك األجر

  --وقد أرسل ذلك، (8)«وكل شيء عنده أبجل مسمى، وله ما أعطى، إن هلل ما أخذ»
                                 

 ( قوله: ))املصاب(( بياض يف األصل. 1)
، 3/60(، ورواه احلاكم يف كتاب املغازي والسراي )8120، رقم:8/109رواه الطرباين يف األوسط ) (2)

جلنائز، ابب: ما يقول يف التعزية ، ورواه البيهقي يف كتاب ا--(، من حديث أنس 4392رقم:
(، من حديث جعفر بن حممد 7192، رقم:4/97من الرتحم على امليت والدعاء له وملن خلف )

ف أسانيدها البيهقي يف املوضع املذكور، وكذلك النووي يف خالصة األحكام عن أبيه عن جده، ضعم 
  --من قول أيب بكر الصديق (، والتصريح أبنه اخلضر عليه السالم هذا 3734، رقم:2/1047)

كما هو عند الطرباين واحلاكم، قال النووي: رواها الشافعي إبسناد ضعيف، إال أنه مل يقل اخلضر 
 (. 5/269عليه السالم، بل مسعوا قائالً يقول فذكر هذه التعزية، انظر: اجملموع )

 /أ من نسخة )ج(. 204( هناية ل3)
ل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي، أحد السبعني الذين معاذ بن جبالصحايب اجلليل  ( هو: 4)

، أسلم وعمره --شهدوا العقبة من األنصار، وشهد بدراً، وأحداً، واملشاهد كلها مع رسول هللا 
َر النيب  أبخذ القرآن منهم، تويف سنة مثاين عشرة للهجرة. انظر  --مثاين عشرة سنة، وهو من أُم 

(، واإلصابة 4960، رقم:5/187(، وأسد الغابة )24160، رقم:3/1402ترمجته: االستيعاب )
 (. 8055، رقم:6/107)

 (يف األصل: ))وألزمك((، واملثبت هو املوافق لنص احلديث. 5)
(، ورواه احلاكم يف كتاب: ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة 83، رقم:1/33رواه الطرباين يف األوسط ) (6)

، --(، من حديث معاذ بن جبل 5193، رقم:3/306) --من الصحابة معاذ بن جبل 
(، والضعفاء الكبري للعقيلي 3956، رقم:3/3وفيه جماشع بن عمرو ضعيف، انظر جممع الزوائد )

 (. 1869، رقم:4/264)

 (. 5/269( اجملموع )7)

ژ  ژ   ڑ  ڑک  رواه البخاري يف كتاب التوحيد، ابب: قول هللا تبارك وتعاىل: ﴿ (8)

، 3/2082﴾ )گ گ گڳ  کک  کگ
(، من 923، رقم:1/410(، ورواه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: البكاء على امليت )7377رقم:

 . --حديث أسامة بن زيد 
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 .(1)البنته ملا أرسلت أخربته أن ابنها يف املوت
؛ وال يقول وأعظم أجرك، ويف تعزية الكافر ابملسلم غفر هللا لـمي  تك وأحسن عزاءك 
 .(2)لكفره
أو حنوه كأخلف هللا عليك إن  ، وجرب مصيبتك، وأهلمك الصرب، ويف عكسه أعظم أجرك 

:  أي، كاألب قال خلف هللا عليك  أ[2/558]وإال ، كان امليت ولداً أو حنوه ممن خيلف بدله
 .(4)(3)ألنه حرام/؛ وال يقول وغفر لـمي  تك، خليفة عليككان هللا 

، وال نقص عددك، أو خلف عليك نظري ما مرم ، ويف تعزية ذمي بذمي أخلف هللا عليك 
، (6)بكثرة اجلزية ويف اآلخرة ابلفداء من النار (5)ألن ذلك ينفعنا يف الدنيا؛ ابلنصب والرفع

 (9)النقيب (8)]ابن[ ومنعه، قال فاملختار تركه، أبنه دعاء بدوام الكفر (7)واستشكله يف اجملموع
 .قال وال حيتاج إىل أتويله بتكثري اجلزية انتهى، أبنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر

                                 
(، وهناية احملتاج 2/49(، ومغين احملتاج )2/355(، وأسىن املطالب )5/269( انظر: اجملموع )1)

(3/14 .) 

 (. 2/356(، وأسىن املطالب )1/664(، وروضة الطالبني )2/459( انظر: العزيز )2)

 /ب من نسخة )ب(. 336( هناية ل3)
 (. 3/14(، وهناية احملتاج )2/356(، وأسىن املطالب )1/664( انظر: روضة الطالبني )4)

 ( قوله: ))يف الدنيا(( سقط من نسخة )ب(. 5)
(، وهناية احملتاج 2/356(، وأسىن املطالب )1/664الطالبني ) (، وروضة2/459( انظر: العزيز )6)

(3/15 .) 

 (. 5/270( اجملموع )7)

 .( يف األصل: ))أبنه((8)

هو: أمحد بن لؤلؤ بن عبدهللا، املعروف اببن النقيب، ُول َد سنة اثنتني وسبعمائة، أخذ الفقه عن الشيخ  (9)
تقي الدين السبكي، والقطب السنباطي، وغريمها، وبرع واشتغل ابلعلم، وانتفع به الناس، وخترمج به 

التنبيه، وغري ذلك تويف  فضالء، صنمف تصانيف انفعة منها: خمتصر الكفاية، ونكت املنهاج، وهتذيب
(، 1213، رقم:2/514سنة تسع وستني وسبعمائة. انظر ترمجته: طبقات الشافعية لألسنوي )

 (. 634، رقم:2/155وطبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة )
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أن ذلك دعاء بدوام الكفر أنه دعاء بتكثري أهل  (2)قول اجملموع (1)وأنت خبري أبن معىن 
ومعىن قول ابن النقيب ، وامتداده مع الكفر فيه دوام له، كثرهتم امتداد بقائهمومن الزم  ، الذمة

ظر عن كوهنم أنه ال يلزم من كثرة عددهم مع قطع النم ، ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر
والنووي نظر إليه بقيد ، فهو نظر إىل مدلول هذا اللفظ ال بقيد، أهل ذمة بقاؤهم على الكفر

هذا  (3)وكأهنم مل ينظروا لذلك يف ]مثل[، بل التعليل السابق مصرح به، ياقيدل عليه الس
وقضية ، ن أن يريده وإن دل عليه ما ذكرفضاًل عب[ 2/559]ألن أحدًا ال يتومهه ؛ املقام

 .(4)ما فيه وبتكثري اجلزية عدمها وقد مرم ، التعليل ابلفداء تعزية احلريب
  : ابحلي يف قوله ته ءوليوافق بدا، ألنه املخاطب؛ للمصابعزية الدعاء َم يف التم وإمنا ُقد   

 .(6)وخولف يف تعزية الكافر ابملسلم تقدُياً للمسلم، (5)«اللهم اغفر حلينا وميتنا»
والدعاء لكل ، األجر (7)اشتمال تعزية املسلم ابملسلم على التمصبري ووعد/ وُعل َم مما مرم  
على التمصبري ابلدعاء  (8)[وعكسه، للمسلم]واملسلم ابلكافر على التمصبري ووعد األجر ، منهما

والكافر ابلكافر على التمصبري والدعاء ، وعد األجر والدعاء للميت (9)[بغري]للمصاب
 .(11)دون امليت ]الكافر[ (10)للمصاب

                                 
 ( قوله: ))معىن(( سقط من نسخة )ج(. 1)
 ( قوله: ))معىن قول(( سقط من نسخة )ب(. 2)
  سقط من األصل. (3)
 (. 3/15(، وهناية احملتاج )3/328(، والغرر البهية )2/356( انظر: أسىن املطالب )4)

 (. 578تقدم احلديث )ص( 5)

(، ومغين احملتاج 3/329(، والغرر البهية )2/356(، وأسىن املطالب )5/270( انظر: اجملموع )6)
(2/49 .) 

 /أ من نسخة )د(. 196( هناية ل7)
 ( قوله: ))للمسلم وعكسه(( بياض يف األصل. 8)
 ( قوله: ))بغري(( بياض يف األصل. 9)
( قوله: ))بغري وعد األجر والدعاء للميت والكافر ابلكافر على التصبري والدعاء للمصاب(( سقط 10)

 من نسخة )ب(. 
 ( قوله: ))الكافر(( زيدة من نسخة )د(. 11)
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قلت ؟ به له يف تعزيته ابملسلم ايف هذه للكافر حبسن العزاء ودع (1)[تدع]مل  فإن قلت مل َ  
وإن ، حيث كان على مسلم (2)ألن معىن حسن العزاء جعل الصرب حسناً وهو إمنا يكون كذلك

وإن كان ، كان من كافر خبالفه على كافر فإنه ليس حسنًا فلم يدع به عند كون امليت كافراً 
 .(3)املصاب مسلماً 

 .موهللا أعل. (5)لوضوحه[ ؛وكأن حذفه، (4)هللا خرياً  ]وينبغي أن جييب املعزمى بنحو جزاك
 

                                 
 ( قوله: ))تدع(( بياض يف األصل. 1)
 ( يف نسخة )ج(: ))لذلك((. 2)
 (. 3/15انظر: هناية احملتاج )( 3)

 (. 3/176(، وحاشية الشرواين )3/15( انظر: هناية احملتاج )4)

 سقط من األصل. (5)
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 فهرس اآلايت
 الصفحة الرقم السورة تاياآل
 380 185 البقرة ﴾ې ې  ۉ ۅۉ﴿

 380 185 البقرة ﴾ۋ ۅ﴿

 298 102 النساء ﴾ڀ  ڀ ﴿

 98 101 النساء ﴾ ی  ی   ی  جئ﴿

ٱ  ٻ ٻ ٻٻ   ﴿

﴾ 
 النساء

102 281 

 298 102 النساء ﴾ڀ  ڀ ﴿

 645 164 نعاماأل ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ﴿

 438 55 عرافاأل ﴾ہ ہ ھ   ھ﴿

 247 204 األعراف ﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ﴿

 557 84 التوبة ﴾ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴿

 438 89 يونس ﴾ٻ ٻ  ٻ ﴿

 444 7 إبراهيم ﴾ڦ ڦ  ڄڄ   ﴿

 612 55 طه ﴾ ڇ   ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴿

 438 84 األنبياء ﴾ڦ   ڦ   ڦ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ﴿
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ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ﴿

 ﴾ھ  ے  
 األنبياء

88 438 

 385 34 احلج ﴾ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ﴿

 615 8 النمل ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿

 477 42 الزمر ﴾ٹ  ٹ   ٹ ڤ  ڤ  ﴿

 273 9 احلشر ﴾ېئ  ېئ  ىئ ﴿

 162 9 اجلمعة ﴾ٻ  پ  پ  پ پ   ٻ ﴿

 434 10 نوح ﴾  ی   ی  ی   جئ حئ﴿

 206 22 املدثر ﴾ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ     ﴿

 348 2 الكوثر ﴾ژ  ژ  ڑ﴿
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 فهرس األحاديث
49 بدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منهاا

4 
62 أتعلَّم هبا قرب أخي وأدفن إليه من مات من أهلي

1 
64 اتقي هللا واصربي 

8 
41 اي رب اجثوا على الركب، مث قولوا اللهم

9 
27 اجلس فقد آذيت

1 
46 إخواين ملثل هذا فأعدوا

3 
55 إذا استهل الصيب ورث وُصل ِّي عليه

0 
24 إذا أقيمت الصالة فال أتتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة

5 
25 فلريكع ركعتني  إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة وقد خرج اإلمام خيطب

4 
26 إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا  

9 
57 على امليت فاخلصوا له الدعاءإذا صليتم 

8 
24 إذا قلت لصاحبك انصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب؛ فقد لغوت

7 
51 إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه

9 
61 إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم الرتاب على قربه 
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3 
31 أرخص لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف لبس احلرير 

8 
33 إىل الكعبنيإزرة املسلم 

1 
46 استحيوا من هللا حقَّ احلياء

5 
42 استسقى يف خطبة اجلمعة

0 
44 استسقى وعليه مخيصة سوداء

1 
43 ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه الذي ستغفر هللا العظيما

3 
44 استقبل وحول رداءه

0 
64 اصنعوا آلل جعفر طعاما ، فقد جاءهم ما يشغلهم

6 
51 ابنته يف تكفينها احلَِّقاء أعطى غاسالت

9 
65 أعظم هللا لك األجر، وأهلمك الصرب، ورزقنا وإايك الشكر

3 
49 اغسلوه مباء وسدر، وكف ِّنوه يف ثوبيه

8 
13 ة الوداع عشرا  يقصرأقام مبكة يف حج

4 
13 أقامها مبكة عام الفتح حلرب هوازن يقصر الصالة

6 

47 ڤ قرءوا على مواتكم ا
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4 
46 اتأكثروا من ذكر هاذم اللذ

4 
53 إن مالئكة هللا على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ،أال تستحيون

5 
23 ألق عنك شعر الكفر

4 
55 أمر عليا   بغسل أبيه

7 
54 أمر يف قتلى أحد بدفنهم بثياهبم ومل يغسَّلهم ومل يصل ِّ عليهم

5 
45 أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا أُمِّْرتُ 

6 
62 أن ال أدع قربا  مشرفا  إال سويته أمرين رسول هللا 

2 
60 أاب طلحة أن ينزل يف قرب بنته رقية --أمره

2 
53 امشوا خلف اجلنائز

3 
47 إن الروح إذا قبض تبعه البصر

6 
- 41-الشمس كسفت يوم موت إبراهيم ابن النيب  أن

1 
39 إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا، ال ينكسفان ملوت أحد

0 
44 إن هللا تعاىل حيب امللحني يف الدعاء

4 
53 إن املالئكة كانت متشي فلم أكن ألركب وهم ميشون
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5 
50 أن املالئكة ال تدخل بيتا  فيه جنب

1 
64 ببكاء أهله عليهإن امليت ليعذب 

5 
52 إن املي ِّت يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها

0 
61 أن الناس يدعون يوم القيامة آبابئهم

4 
57 يف صالة اجلنازة من السنة أخربوه أن الصالة على النيب رجاال  من أصحاب النيب أن

7 
34 ُقطَِّع أنفه يف وقعة يف اجلاهلية؛ فاختذ أنفا  من ورق --أن عرفجة

2 
53 بيده رأى انسا  قياما  ينتظرون اجلنازة أن توضع فأشار -- أن عليا  

7 
34 كانت من فضة--أن قبيعة سيفه 

1 
31 إن كان جامدا  فألقوها وما حوهلا، وإن كان مائعا  فاستصبحوا به

0 
37 فه عن غزوة تبوك بقبول توبته عند ختلَّ  رَ ش ِّ ا بُ مَّ ـل --بن مالك كعبأن  

8 
65 هلل ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده أبجل مسمى إن

3 
59 أان أول من تنشق عنه األرض

4 
59 األنبياء ال يرتكون يف قبورهم بعد أربعني ليلة

3 
18 انفضوا يف الصالة
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2 
36 إمنا جعل اإلمام ليؤمت به

7 
57 إمنا جهرت؛ لتعلموا أهنا سنة

5 
46 يعاد بعد ثالثإمنا 

8 
39 يف الرفع من الركوع األول مسع هللا ملن محده ربنا لك احلمدقال  --أنه 

6 
53 محل سعد بن معاذ -- أنه

0 
51 ُكف َِّن يف ثالثة أثواب ميانية بيض ليس فيها قميص وال عمامة  --أنه 

8 
59 ى فيه على ابين بيضاء سهيل وأخيهصلَّ  -- أنه

6 
64 من الصالقة واحلالقة والشاقة --ء رسول هللاىبر 

3 
24 البسوا من ثيابكم البياض فإهنا خري ثيابكم، وكفنوا فيها مواتكم

0 
45 بني العبد وبني الكفر ترك الصالة

8 
46 تداووا فإن هللا مل يضع داء إال وضع له دواء غري اهلرم

6 
 98 تصدق هللا هبا عليكم, فاقبلوا صدقته

33 التمس ولو خامتا  من حديد
5 

27 آخر ساعة بعد العصر التمسوها
6 
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26 توكأ يف خطبة اجلمعة على قوس، أو عصا
3 

42 ثالثة ال ترد دعوهتم الصائم حىت يفطر
1 

39 جعل يصل ِّي ركعتني ركعتني، ويسأل عنها؛ حىت اجنلت
1 

14 مجع ابملدينة من غري خوف وال مطر
5 

15 واىل وترك الرواتب وأقام بينهماو مجع بنمرة 
2 

10 مجع بني الظهر والعصر بعرفة يف وقت الظهر
5 

10 مجع بينهما مبزدلفة يف وقت العشاء
4 

21 اجلمعة على من مسع النداء
8 

44 ليتحول القحط ؛حول رداءه
1 

44 حول فجعل عطافه األمين على عاتقه األيسر
0 

54 خرج فصلَّى على قتلى أحد صالته على امليت
5 

42 يستسقي؛ فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمهاخرج نيب من األنبياء 
8 

20 خطب على راحلته يوم النحر
8 

45 مخس صلوات كتبهن هللا على العباد
8 
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34 دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة
1 

41 دعوة املرء املسلم ألخيه  بظهر الغيب مستجابة
8 

53 الراكب يسري خلف اجلنازة، واملاشي عن ميينها ومشاهلا قريبا  منها
3 

54 رأيت املالئكة تغسله
6 

24 ركب يف رجوعه من جنازة
6 

54 فأدرج يف ثيابه ُرمَِّي رجل بسهم يف صدره أو حلقه فمات
7 

16 رواح اجلمعة واجب على كل حمتلم
3 

64 زار قرب أمه فبكى وأبكى من حوله
1 

47 فأسلم زار يهوداي  كان خيدمه فأمره ابإلسالم
3 

62 مؤمنني السالم عليكم دار قوم
6 

59 صالتكم معروضة علي
4 

18 صلوا كما رأيتموين ُأصل ِّي
1 

14 ابملدينة الظهر والعصر مجيعا ، واملغرب والعشاء مجيعا   --صلَّى رسول هللا
7 

59 صلَّى على النَّجاشي ابملدينة يوم موته ابحلبشة
1 
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40 يوم كسفت الشمس فلم أمسع له قراءة --صلَّيت إىل جنب النيب هللا
0 

23 غسل اجلمعة واجب
0 

49 فإذا كان يف آخر غسلة من الثَّالثة أو غريها فاجعلن فيه شيئا  من كافور
5 

64 فإذا وجبت فال تبكني ابكية
2 

 99 فرضت الصالة ركعتني
38 الفطر يوم يفطر الناس واألضحى يوم يضحي الناس

6 
23 أن يغتسل كل سبعة أايم يوما   فيماحق على كل مسلم

0 
53 وقام الناس معه، مث قعد   مع اجلنازة حىت توضع --قام النيب 

7 
24 قد فعل هللا لك ذلك

6 
10 كان إذا ارحتل قبل املغرب, أخَّرها إىل العشاء أو بعدها

4 
10 ر الظهركان إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخَّ 

4 
10 كان إذا جدَّ به السري مجع بني املغرب والعشاء

4 
25 األذان على عهد رسول هللا وأيب بكر وعمر حني جيلس اإلمام على املنرب كان

9 
32 كان له جبة يلبسها

3 
44 كان حيب الفأل احلسن
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1 
35 كان خيرج العواتق وذوات اخلدور

7 
25 كان خيطب على األرض، وعن يساره جذع خنلة يعتمد عليه

5 
35 كان يغتسل للعيدين

4 
24 شاربه يوم اجلمعة قبل اخلروج إىل الصالةكان يقلم أظافره، ويقص 

2 
47 كان ينام على شقه األمين

1 
26 الناس بوجوههم إذا قام على املنرب استقبله --كان

2 
36 َكربََّ يف  العيدين ثنيت عشرة تكبرية

9 
51 هكفَّنه النيب  بنمرة كان إذا غطَّى هبا رأسه بدت رجال

3 
17 اجلمعة مُثَّ ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به --ُكنَّا نصلي مع النيب

3 
54 ال تغسلوهم، فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا  يوم القيامة

5 
46 ال تكرهوا مرضاكم على الطعام

7 
31 ال تلبسوا احلرير وال الديباج

3 
26 َتفِّالت ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا، ولكن ليخرجن وهن

9 
57 صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ال
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5 
45 ال حيِّلُّ دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث

4 
47 ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل تعاىل

0 
27 ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل هللا تعاىل شيئا  إال أعطاه إايه

6 
62 جلدهحرق ثيابه حىت ختلص إىل تجيلس أحدكم على مجرة ف نأل

4 
34 لعن هللا املتشبهني ابلنساء من الرجال واملتشبهات من النساء ابلرجال

6 
59 لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

3 
62 لعن هللا زوارات القبور

6 
47 لقنوا مواتكم ال إله إال هللا

2 
57 اللهم اجعله فرطا  ألبويه وسلفا  وذخرا  

9 
41 اجعلها رمحة، وال جتعلها عذااب ، اللهم اجعلها رايحا ، وال جتعلها رحيا   اللهم

4 
43 اللهم اسقنا غيثا  مغيثا  انفعا  غري ضار عاجال  غري آجل

6 
43 اللهم اسقنا غيثا  مغيثا ، هنيئا ، مريئا ، مريعا ، غدقا ، جملال ، سحا ، طبقا  

4 
65 اللهم اغفر حلينا وميتنا

5 
57 اغفر حلينا وميتنا، وشاهدان وغائبنا، وصغريان وكبرياناللهم 
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8 
ع مدخله 57 اللهم اغفر له وارمحه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووس ِّ

9 
41 اللهم إين أسألك خريها، وخري ما فيها، وخري ما أرسلت به

4 
44 اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكام،

5 
44 اللهم َصي ِّبا  انفعا  

8 
57 اللهم ال حترمنا أجره، وال تضلنا بعده

9 
58 اللهم ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده

2 
50 قبلي لغسلتك وكفنتك لو متِّ 

2 
42 لوال شباب ُخشٌَّع، وهبائم رُتٌَّع، وشيوخ رُكٌَّع، وأطفال ُرضَّعٌ 

8 
64 ليس منَّا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية

4 
16 لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات، أو ليختمن هللا على قلوهبم

2 
61 ما أنتم أبمسع منهم لكنهم ال يستطيعون جوااب  

5 
14 ما ابل املسافر يصلي ركعتني إذا انفرد وأربعا  إذا ائتم مبقيم

0 
46 ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه

4 
62 م عليه إال عرفه من أحد مير بقرب أخيه املؤمن يعرفه يف الدنيا فسلَّ  ما
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7 
58 املسلمني وت فيصل ِّي عليه ثالثة صفوف من ما من مسلم مي

8 
58 ما من مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال  

7 
64 ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة إال كساه هللا عز وجل من حلل الكرامة 

8 
33 مايل أرى عليك حلية أهل النار

5 
24 مىت الساعة؟ فأومى إليه الناس ابلسكوت فلم يقبل، وأعاد الكالم

8 
59 مررت مبوسى ليلة أسري يب وهو قائم يصل ِّي يف قرب

4 
23 من أتى اجلمعة الرجال والنساء فليغتسل ومن مل أيهتا فليس عليه غسل

1 
35 متوت القلوبمن أحيا ليليت العيد مل ميت قلبه يوم 

8 
16 من أدرك من اجلمعة ركعة فليصل إليها أخرى

6 
23 من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة

6 
24 من اغتسل يوم اجلمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب

2 
54 من تبع جنازة حىت يقضى دفنها ُكتَِّب له ثالثة قراريط

0 
16 من ترك ثالث مُجَع هتاوان ، طبع هللا على قلبه

2 
23 من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل
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1 
21 من مسع النداء فلم أيته، فال صالة له إال من عذر

8 
64 من سن سنة سيئة

6 
53 من شهد اجلنازة حىت ُيصلَّى عليها فله قرياط

9 
59 من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له

7 
24 من غسل رأسه يوم اجلمعة

5 
24 غسل يوم اجلمعة واغتسل، وبكر وابتكر من

4 
27 من النور ما بينه وبني البيت العتيق  من قرأها ليلتها أضاء له

5 
27 من قرأها يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني

5 
47 من كان آخر كالمه من الدنيا ال إله إال هللا دخل اجلنة

3 
45 نسي صالة أو انم عنها فكفارهتا أن يصل ِّيها إذا ذكرها من

1 
45 انم عن صالة الصبح  ابلوادي ومل يقضها إال بعد ارحتاله وسريه 

1 
64 النائحة إذا مل تتب تقام يوم القيامة وعليها سرابل من قطران ودرع من جرب

2 
31 عن لبس احلرير والديباج --هناان رسول هللا

3 
31 عن الثوب املصمت من احلرير --هنى النيب 
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5 
32 عن لِّْبسِّ احلرير إال موضع أصبع أو أصبعني --هنى رسول هللا 

6 
31 هذان حرام على ذكورهم حل إلانثهم

3 
42 هل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم

7 
34 هل علي غريها؟ قال: ال إال أن تطوع

8 
16 واجلمعة حق واجب على كل مسلم إال أربعة

3 
55 والسقط ُيصلَّى عليه

0 
38 اي أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان

8 
 98 اي رسول هللا قصرَت وأمتمُت, وأفطرَت وصمُت, فقال: أحسنتِّ 
24 اي رسول هللا هلك املال وجاع العيال فادع هللا لنا؛ فرفع يديه ودعا

8 
13 يقيم املهاجر بعد قضاء ُنُسكِّه ثالث  

3 
23 اجلمعة ثنيت عشرة ساعةيوم 

9 
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 فهرس اآلاثر
 الصفحة طرف األثر

 471 ُثمَّ توسدت ميينها استقبلت عند موهتا
 320 سواري كسرى --سراقة  --إلباس عمر 

ة والطائف دون عرفة ر املسافة بعسفانقدَّ  -م -ابن عباس  أنَّ  دَّ  121 وجم
 116 أربعة بردكاان يقصران، ويفطران يف   --ابين عمر وعباس أن 

 -  353-أنَّ علياً استخلف أاب مسعود األنصاري
 -  260-إمنا أحدثه معاوية

 180 أول من َجمَّعم بنا يف املدينة أبو أمامة أسعد بن زمرارة
 560 إيصاء أيب بكر لعمر وهو لصهيب، وعائشة أليب هريرة

 262 حدثوا الناس مبا يفهمون أحتبون أن يكذب هللا ورسوله
 - 530-محل سعد بن أيب وقاص عبدالرمحن بن عوف

 251 اإلمام يقطع السبحة صعود
 551 على يد عبدالرمحن بن عتاب بن أسيد --صلَّت الصحابة 

 569 صلَّى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يليه 
 415 صلَّى يف زلزلة َجاعة 

 647 ا ن معمدُّ ذلك من النياحةنَّ كم 
 443 اللهم إان نستسقي خبريان وأفضلنا، اللهم إان نستسقي بيزيد بن األسود

 443 بنبينا فتسقينا، وإان نتوسل إليك بعم نبينا   اللهم كنا إذا قحطنا توسلنا إليك
 357 ملنعهن املساجد  أحدث النساء  بعده ما -- لو أدرك النيب

ل رسول هللا  503 إال نساؤه --لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّ
 301 مستقبلي القبلة وغري مستقبليها

 447 يسبح الرعد حبمده  من قال حني يسمع الرعد سبحان الذي
 643 اي أبتاه جنة الفردوس مأواه اي أبتاه إىل جربيل ننعاه
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 فهرس األعالم
 الصفحة العلم

 474 .إبراهيم بن عبدالرمحن بن إبراهيم الفزاري
 414 إبراهيم بن عبدهللا بن عبداملنعم بن علي بن حممد بن فاتك

 257 أبو بكر البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي
 106 أمحد بن محدان بن أمحد بن عبدالواحد بن عبدالغين األذرعي 

 145 الشيباينأمحد بن حنبل بن هالل بن أسد 
 230 أبو عبدالرمحن النسائي  ،أمحد بن شعيب بن علي

 317 أمحد بن عبدهللا بن عبدالرمحن األسدي، املعروف اببن األستاذ
 150 أمحد بن عبدهللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد، حمب الدين الطربي 

 377 شهاب الدين العسقالين ،أمحد بن علي بن حممد
 305 املعروف اببن العماد ،أمحد بن عماد بن حممد األقفهسي

 605 أمحد بن عمر بن أمحد بن أمحد النشائي
 424 أبو بكر اخلفاف  ،أمحد بن عمر بن يوسف

 242 البزار  أبو بكر ،أمحد بن عمرو بن عبداخلالق
 654 أمحد بن لؤلؤ بن عبدهللا، املعروف اببن النقيب

 198 أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفراييين
 209 اجلرجاين  أمحد بن حممد بن أمحد

 113 أمحد بن حممد بن علي بن مرَّبع األنصاري، املعروف اببن الرفعة 
 165 أمحد بن حممد بن مك ِّي بن ايسني القرشي املخزومي القمويل 

 389 أمحد بن حيىي بن زيد بن يسار الشيباين موالهم البغدادي 
 238 حممد بن أمحد، أبو منصور األزهري=

 485 أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبدالُعزى
 317 األسدي أمحد بن عبدهللا بن عبدالرمحنابن األستاذ= 

 180 أسعد بن ُزرارة بن ُعَدس بن ُعبيد األنصاري اخلزرجي



 فهرس األعالم                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد        

 

 

670 

 368 أسعد بن حممود بن خلف العجلي األصبهاين
 506 أمساء بنت عميس بن معد بن احلارث بن تيم اخلثعمية

 281 إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين
 591 ملك احلبشة ،أصحمة بن أحبر النَّجاشي
 569 أم كلثوم بنت علي اهلامشية

 180 أسعد بن ُزرارة بن ُعَدس بن ُعبيد األنصاري أبو أمامة=
 134 أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم األَنَّصاري اخلزرجي 

 182 أبو عبدهللا ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري= 
 242 أمحد بن عمرو بن عبداخلالق البزار=

 109 احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي=
 259 عبدهللا بن عثمان بن عامر القرشي التيمي أبو بكر الصديق=

 289 سراج الدين ،عمر بن َرْسالن ُنَصري بن صاحلالبلقيين= 
 209 احلسن بن عبيد هللا بن حيىي البندنيجي=
 257 أمحد بن احلسني بن علي البيهقيالبيهقي= 
 243 حممد بن عيسى بن سورة بن موسى أبو عيسى الرتمذي= 

 389 أمحد بن حيىي بن زيد بن يسار الشيباين  ثعلب=
 233 ُُثامة بن أاثل بن النعمان بن مسلمة احلنفي 
 475 جابر بن زيد األزدي اليحمدي، أبو الشعثاء

 209 أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين=
 647 جرير بن عبدهللا بن جابر البجلي

 648 جعفر بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم
 134 حممد بن عبداملنعم بن حممد بن عبداملنعم اجلوجري=

بَّان بن أمحد الُبسيت ابن حبان=  211 حممد بن حِّ
ْسل  313 بن جابر بن عمرو العبسي حذيفة بن حِّ

 650 احلسن بن أيب احلسن يسار البصري 
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 209 البندنيجي احلسن بن عبيد هللا بن حيىي 
 326 احلسني بن احلسن بن حممد بن َحلِّيم احلَلِّيمي

 514 احلسني بن شعيب بن حممد السنجي
 650 احلسني بن صاحل بن خريان الفقيه الشافعي

 412 احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم القرشي
 185  احلسني بن حممد بن أمحد القاضي املروروذي

 109 احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي 
 203 محد بن خلف بن كامل القاضي مشس الدين الغزي

 546 َحْنظَلة ابن أيب عامر الراهب بن َصْيفي بن زيد بن أمية األنصاري
 135 النعمان بن اثبت بن ُزوطي أبو حنيفة=

 277 اخلِّْرابق السلمي، ذو اليدين
 245 سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاينأبو داوود= 

 315 حممد بن علي بن وهب املنفلوطي ابن دقيق العيد=
 106 أمحد بن محدان بن أمحد بن عبدالواحد األذرعي=

 277 اخلِّْرابق السلمي ذو اليدين=
 110 عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي بن الفضل الرافعي=

 113 حممد بن علي بن مرَّبع األنصاريأمحد بن ابن الرفعة= 
 -  602-رقية بنت رسول هللا 

 174 أبو احملاسن ،عبدالواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد =الروايين
 18 حممد بن عبدهللا بن أيب بكر الرميي=

 318 الزُّبري بن العوام بن ُخويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي األسدي 
 101 حممد بن هبادر بن عبدهللا بدر الدين أبو عبدهللا الزركشي= 

 48 األنصاريبن حممد بن أمحد زكراي 
 648 زيد بن حارثة بن كعب الكليب

 602 زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو األنصاري اخلزرجي
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 569 زيد بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي
 - 494-زينب بنت رسول هللا

 137 علي بن عبدالكايف بن علي بن متام بن يوسف السبكي=
 320 ُسراقة بن مالك بن ُجْعُشم بن مالك ااملدجلي، 

 530 سعد بن أيب وقاص 
 530 سعد بن معاذ بن النعمان األنصاري

 569 سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميَّة القرشي األموي
 173 سلمة بن عمرو بن األكوع

 476 عبدهللا بن عبداألسد بن هالل بن عبدهللا املخزومي أبو سلمة=
 538 سليمان بن أمحد بن أمحد الطرباين

 245 سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشر األزدي السجستاين
 596 َسْهل بن بيضاء 
 596 ُسهيل بن بيضاء

 112 عبدالسيد بن حممد بن عبدالواحد بن حممد ابن الصباغ= 
 125 عثمان بن عبدالرمحن بن موسى ابن الصالح=

 560 صهيب بن سنان بن مالك بن عبدعمرو الرومي
 338 حممد بن داود بن حممد، أبو بكر املروزي الصيدالين=

 179 طاهر بن عبدهللا بن طاهر، القاضي أبو الطيب الطربي 
 538 سليمان بن أمحد بن أمحد الطرباين=

 378 بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي  طلحة بن عبيدهللا
 98 عائشة بنت أيب بكر الصديق، أم املؤمنني

 443 العباس بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي 
 583 يوسف بن عبدهللا بن حممد النمري القرطيب ابن عبدالرب=

 628 عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدالرمحن السرخسي
 560  أبو هريرة ،عبدالرمحن بن صخر
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 551 عبدالرمحن بن عتَّاب بن أسيد القرشي األموي
 318 عبدالرمحن بن عوف القرشي 

 128 عبدالرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم املتويل النيسابوري 
 312 عبدالرمحن بن حممد بن أمحد الُفوراين

 185 عبدالرمحن بن يوسف بن إبراهيم األصفوين 
 228 عبدالرحيم بن حممد بن حممد بن يونس املوصلي 

 594 عبدالرزاق بن مهام بن انفع احلِّْمريي موالهم، أبو بكر الصنعاين
 112 أبو نصر ابن الصباغ  ،عبدالسيد بن حممد بن عبدالواحد بن حممد

 214 عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي
 107 اجليلي عبدالعزيز بن عبدالكرمي بن عبدالكايف
 377 عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدهللا 

 110 عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي بن الفضل القزويين الرَّافعي
 126 عبدهللا بن أمحد بن عبدهللا املروزي، أبو بكر القفَّال 

 649 عبدهللا بن رواحة بن ثعلبة األنصاري 
 116 عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب القرشي اهلامشي 

 476 عبدهللا بن عبداألسد بن هالل بن عبدهللا املخزومي، أبو سلمة
 259 عبدهللا بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، أبو بكر الصديق

 116 عبدهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبدالُعزى القرشي العدوي 
 637 بن أيب عصرون اعبدهللا بن حممد بن هبة هللا بن علي 

 371 عبدهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل 
 624 عبدهللا بن وهب الفهري

 109 أبو حممد اجلويين  ،عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا بن يوسف بن حممد
 107 عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف بن حممد اجلويين 

 174 أبو احملاسن الروايين ،بن إمساعيل بن أمحد بن حممدعبدالواحد 
 256 أبو القاسم الصَّْيَمري ،دمعبدالواحد بن احلسني بن حم
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 492 عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي، اتج الدين أبو نصر
 531 عبيدهللا بن عمر بن اخلطاب بن نُفيل القرشي
 125 الشهرزوري عثمان بن عبدالرمحن بن موسى بن أيب نصر

 259 عثمان بن عفان بن أيب العاص القرشي األموي 
 615 عثمان بن عيسى بن درابس اهلدابين املصري 

 621 عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن القرشي اجلمحي 
 342 عرفجة بن أسد بن صفوان التيمي السعدي 

 377 شهاب الدين ،أمحد بن علي بن حممدالعسقالين= 
 495 َنسيبة بنت احلارث األنصارية عطية=أم 

ريَة، أبو مسعود األنصاري  353 عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن ُأسِّ
 262  يعلي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم لقرش

 175 أبو احلسن املعروف اببن املرزابن ،علي بن أمحد البغدادي
 185 علي بن أمحد بن أسعد بن أيب بكر بن حممد األصبحي 

 176 علي بن إمساعيل بن يوسف الُقونوي التربيزي
 190 علي بن املسلم بن حممد أبو احلسن السلمي 

 137 تقي الدين السبكي  ،علي بن عبدالكايف بن علي بن متام بن يوسف
 341 علي بن حممد بن عبدامللك احلِّْمرَيي، ابن القطان

 305 أمحد بن عماد بن حممد األقفهسي ابن العماد=
 98 عمر بن اخلطاب بن نُ َفيل بن عبدالُعزَّى القرشي العدوي

 289 سراج الدين أبو حفص البلقيين  ،عمر بن َرْسالن ُنَصري بن صاحل
 195 املعروف اببن الوردي ،عمر بن مظفر بن عمر بن حممد

 363 عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان األنصاري 
 419 يعقوب بن إسحاق بن يزيد اإلسفراييين النيسابوري أبو عوانة=

 425 لغز ِّيا شرف الدين ،عيسى بن عثمان بن عيسى
 109 ، أبو حامدحممد بن حممد بن حممد الغزَّايل=
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 485 الفضل بن العباس بن عبداملطلب بن هاشم اهلامشي القرشي
 312 عبدالرمحن بن حممد بن أمحدالفوراين= 

 622 القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق 
 412 قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري 

 603 قُثم بن العباس بن عبداملطلب بن هاشم القرشي اهلامشي 
 341 علي بن حممد بن عبدامللك احلِّْمرَييابن القطان= 

 222 حممد بن علي بن إمساعيل، أبو بكر الشاشي القفال الكبري=
 126 عبدهللا بن أمحد بن عبدهللا املروزيالقفال الصغري= 

 176 علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي=
 198 حممد بن سعيد بن علي بن حممد القرشي ابن كنب=
 395 يوسف بن أمحد الدينوري ابن كج=

 180  يكعب بن مالك بن عمرو األنصاري اخلزرج
 418 حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة=

 148 أبو عبدهللا األصبحي املدين  ،مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر
 128 عبدالرمحن بن مأمون بن علي املتويل=

 447 جماهد بن جبري، أبو احلجاج املخزومي موالهم املكي 
 266 حممد بن إبراهيم ابن أيب عبدهللا احلليب

 472 القرطيب حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي
 265 حممد بن أمحد بن العباس البيضاوي

 517 حممد بن أمحد بن عبدهللا، أبو زيد املروزي 
 416 حممد بن أمحد بن حممد، أبو عاصم العبَّادي اهلروي 

 238 حممد بن أمحد، أبو منصور األزهري 
 145 حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع املطليب الشافعي 

 182 أبو عبدهللا البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم
 101 بدر الدين أبو عبدهللا الزركشي ،حممد بن هبادر بن عبدهللا  
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بَّان بن أمحد  211 أبو حامت الُبسيت ،حممد بن حِّ
 338 حممد بن داود بن حممد، أبو بكر املروزي الصيدالين 

 198 علي بن حممد بن كنب القرشي  حممد بن سعيد بن
 18 مجال الدين أبو عبدهللا الر ِّميي ،حممد بن عبدهللا بن أيب بكر

 382 حممد بن عبدهللا بن حممد النيسابوري
 372 حممد بن عبدهللا بن مسعود املسعودي 

 134 حممد بن عبداملنعم بن حممد بن عبداملنعم بن إمساعيل اجلوجري
 257 حممد بن عبدالواحد بن أمحد السعدي املقدسي احلنبلي 

 175 حممد بن عبدالواحد بن حممد بن عمر الدارمي البغدادي 
 222 حممد بن علي بن إمساعيل، أبو بكر الشاشي القفال الكبري 

 315 حممد بن علي بن وهب املنفلوطي، تقي الدين ابن دقيق العيد
 243 موسى أبو عيسى الرتمذيحممد بن عيسى بن سورة بن 

 157 ، ابن أيب شريف سيحممد بن حممد بن أيب بكر بن علي املقد
 156 حممد بن حممد بن عثمان بن حممد بن عبدالرحيم البارزي 

 109 أبو حامد الطوسي الغزَّايل  ،حممد بن حممد بن حممد
 518 حممد بن حيىي بن سراقة العامري املصري

 418 ماجه القزويينحممد بن يزيد بن 
 337 حممود بن حممد بن العباس اخلوارزمي 

 175 علي بن أمحد البغدادي ابن املرزابن=
 281 إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين=

 145 مسلم بن احلجاج بن مسلم الُقشريي، أبو احلسني النيسابوري 
 513 مصعب بن عمري بن هاشم بن عبدمناف القرشي 

 653 بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي معاذ بن جبل
 256 معاوية بن صخر بن حرب بن أمية األموي
 302 مرانفع العدوي املدين، أبو عبدهللا موىل ابن ع
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 230 أمحد بن شعيب بن علي النسائي=
 495 َنسيبة بنت احلارث األنصارية، أم عطية 

 252 نصر بن إبراهيم بن نصر املقدسي النابلسي 
 135 النعمان بن اثبت بن ُزوطي، أبو حنيفة

 654 أمحد بن لؤلؤ بن عبدهللا ابن النقيب=
 195 عمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن الوردي=

 610 وكيع بن اجلراح بن مليح الرُّؤاسي الكويف 
 165 حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن سعيد العمراين اليماين 

 118 بن شرف بن مر ِّي بن حسن النووي  حيىي
 158 عالء الدين القزويين الطاووسى  ،حيىي بن عبداللطيف

 419 يعقوب بن إسحاق بن يزيد اإلسفراييين النيسابوري، أبو عوانة
 190 يُوُسف بن إبراهيم األردبيلي 

 395 يوسف بن أمحد بن كج الدينوري 
 583 النمري القرطيب يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عبدالرب
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 والكلمات الغريبة     فهرس املصطلحات
 الصفحة فهرس املصطلحات

 120 اإلابق
 549 اختلج
 611 اإلذخر

 508 االسترباء
 247 اإلصغاء

 171 أطنب
 108 اندرس

 248 اإلنصات
 341 ةبرة الناق

 118 ونالربذ
 115 الربيد

 298 البيضة
 201 الرتمجة

 623 تسفه الريح
 270 التفل
 123 التنزه

 297 اجلعبة
 340 ناجلَْوش

 363 احلديث املرسل
 111 احلِلَّة
 218 ةلاحللي
 201 محد

 107 اخلراب
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 330 اخلز  
 606 اخلصي

 216 خطاب الوضع
 179 خطة

 117 اخلطوة
 164 اخلنثى

 107 اخلندق
 339 الد ْمُلج
 118 الذراع
 264 َذْرق
 112 ربوة

 100 الرخصة
 600 الرخوة

 140 الرعاف
 312 الركس

 261 الركيكة
 241 الزعفران

 222 الزمن
 460 زاندقة
 260 الزَّْورَاءُ 
ْبِتيَّ   624 ةالسِ 

 251 السبحة
 316 السدى

 312 السرجني
 549 السِ َقط
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 600 السَّل
 146 الشاذة
 147 الشفَّان
 643 الصالقة

 240 صبغ
 184 ظعنة
 264 العاج

 225 عبد قن
 330 العذبة

 241 العصفر
 647 العقر

 243 العقيقة
 529 الِغرَاَرة

 616 الغريب
 122 غرمي

 117 الفرسخ
 162 فرض عني

 201 فرض كفاية
 598 الفساقي

 235 الفصد
 313 القز  

 178 قصب
 529 الُقفَّة
 114 القنية

 304 الكمني
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 149 الِكن
 323 نةاللب

 600 داللح
 325 اللحمة

 319 الداوة قةلي
 197 مبادرة
 552 املبان

 101 املتحرية
 606 اجملبوب

 613 اجملرفة
 121 مرحلة

 613 املساحي
 146 مستدام

 180 املستوفزون
 311 املصباح

 131 املفازة
 216 املكاتبة

 606 املمسوح
 249 املنرب

 340 املِنطقة
 117 املِيل

 111 النادي
 297 النشاب
 120 النشوز

 103 نفر
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 122 اهلائم
 221 اهلرم

 148 الوَحل
 312 الودك
 329 الورس
 112 وهدة

 146 حيم
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 فهرس األماكن والبلدان
 األماكن والبلدان الصفحة

 بطن خنل 284
 بغداد 170
 تبوك 104
 جده 121
 ُخَلْيص 282
 ذات الر ِّقَاع 286
 الطائف 121
 طربستان 220
 عرفة 102
 عسفان 121
 باحملص 103
 مزدلفة 102
 مىن 103
 جند 284
 نقيع اخلضمات 181
 منرة 152
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اإلابنة يف أحكام الداينة، أتليف: عبدالرمحن بن حممد الفوراين، ت:  .1
 هـ، خمطوط.461

 االبتهاج يف شرح املنهاج، أتليف: تقي الدين علي بن عبدالكايف .2
هـ، رسالة علمية مقدمة جبامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه، 756السبكي، ت:

-1429للطالبة: أمينة بنت مسعد احلريب، إشراف الدكتور: أمحد العريب، عام: 
 هـ، من بداية كتاب صالة اجلماعة إىل هناية كتاب اجلنائز.1430

هرة، عام:    مي، أتليف األستاذ: عبدالعزيز اجلزار، القاابن حجر اهليت .3
 هـ1401

اإلهباج يف شرح املنهاج، أتليف: علي بن عبدالكايف السبكي، ت:  .4
 م.1995 -ه1416عام:  بريوت،  -هـ، طبعة: دار الكتب العلمية756

هـ، 318اإلمجاع، أتليف: حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، ت:  .5
اكم الشرعية والشؤون حتقيق الدكتور: فؤاد عبداملنعم أمحد، مطبوعات رائسة احمل

 م.1911-هـ1411قطر، الطبعة: الثالثة، عام:  -الدينية
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، أتليف: أبو حامت حممد بن  .6

هـ، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، 354حبان الُبسيت، ت: 
األوىل،  بريوت، الطبعة: - حتقيق: شعيب األرانؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة

 م.1988- هـ1408عام: 
أحكام العيدين يف السنة املطهرة، أتليف: علي بن حسن احلليب، طبعة:  .7

 م.1993-هـ1414دار ابن حزم، الطبعة: الثانية، عام: 
اإلحكام يف أصول األحكام، أتليف: أبو احلسن سيد الدين علي بن  .8

املكتب هـ، حتقيق: عبدالرزاق عفيفي، طبعة 631أيب علي اآلمدي، ت: 
 بريوت. -اإلسالمية

أحوال احملتضر، أتليف: حممد بن عبدالعزيز العلي، الناشر: اجلامعة  .9
 هـ.1424املدينة املنورة، عام:   –اإلسالمية 
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: ت ،حممد بن حممد الغزايل الطوسي ، أتليف:إحياء علوم الدين .10
 .بريوت –الناشر: دار املعرفة ه، 505
ليف: حممد بن إسحاق الفاكهي أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، أت .11

املكي، من علماء القرن الثالث اهلجري، دراسة وحتقيق د. عبدامللك بن عبدهللا 
 م.1994-هـ1414بريوت، الطبعة: الثانية، عام:  -بن دهيش، طبعة دار خضر

أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر، أتليف: حممد بن عبدهللا بن أمحد   .12
حتقيق: ُرشدي الصاحل ملحس، طبعة دار األندلس، هـ، 250األزرقي،  ت: 

 م.1983 -هـ1403الطبعة: الثالثة، عام: 
هـ، 837ت:إخالص الناوي، أتليف: شرف الدين إمساعيل بن املقرئ،  .13

بريوت، الطبعة:  -دار الكتب العلمية الطبعة: علي معوض،حتقيق:عادل أمحد و 
 م.2004-ه 1424األوىل، عام :

هـ، حتقيق: اجلفان 676بن شرف النووي، ت:  األذكار، أتليف: حيىي .14
 م.2004 -هـ1425الطبعة:األوىل، عام:  دار ابن حزم، واجلايب، طبعة:

آراء ابن حجر اهليتمي االعتقادية، أتليف: حممد بن عبدالعزيز الشائع،  .15
 هـ.1427الرايض، الطبعة: األوىل عام:  -مكتبة دار املنهاج

ليف: شرف الدين أبو حممد إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي، أت .16
هـ، اعتىن به: وليد بن عبدالرمحن 837إمساعيل بن أيب بكر املقرىء، ت: 

 هـ.2013 -هـ1434جدة، الطبعة: األوىل، عام:  -الربيعي، طبعة: دار املنهاج
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، أتليف: حممد علي  .17

د عزو عناية، طبعة دار الكتاب هـ، حتقيق: الشيخ أمح1250الشوكاين، ت: 
 م.1999 -هـ 1419العريب، الطبعة: األوىل، عام:  

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، أتليف: حممد انصر الدين  .18
ه، إشراف: حممد زهري الشاويش، طبعة املكتب اإلسالمي، 1420األلباين، ت:

 م.1979-هـ1399الطبعة: األوىل، عام: 
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قرآن، أتليف: أبو احلسني علي بن أمحد بن حممد أسباب نزول ال .19
هـ، حتقيق: عصام عبداحملسن احلميدان، طبعة: دار 468الواحدي، ت: 

 م.1992-هـ1412الدمام، الطبعة: الثانية، عام:  -اإلصالح
هـ، 463االستذكار، أتليف: يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب النمري، ت: .20

بريوت، -، طبعة: دار الكتب العلميةحتقيق: سامل حممد عطا، وحممد علي معوض
 م.2000-هـ1421الطبعة: األوىل، 

االستيعاب يف معرفة األصحاب، أتليف: يوسف بن عبدهللا بن  .21
بريوت،  -هـ، حتقيق: حممد علي البيجاوي، طبعة: دار اجليل463عبدالرب، ت: 

 م.1992 -هـ1412الطبعة: األوىل، عام: 
: عز الدين أبو احلسني علي بن أسد الغابة يف معرفة الصحابة، أتليف .22

هـ، حتقيق: الشيخ علي معوض، وعادل أمحد عبداملوجود، 630األثري، ت: 
 م.1994 -ه1415بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -طبعة: دار الكتب العلمية

اإلسعاد بشرح اإلرشاد، أتليف: حممد بن حممد بن أيب شريف  .23
 بدري، رسالة علمية مقدمة هـ، حتقيق الطالب: حممد عارفني906املقدسي، ت:

من أول الكتاب إىل هناية كتاب  ،لنيل درجة الدكتوراه ابجلامعة اإلسالمية
 هـ.1424الصالة، إشراف الدكتور: عوض رجاء العويف، عام: 

أمساء األماكن يف اململكة العربية السعودية دراسة يف الداللة وأمناط  .24
-هـ1413بعة: األوىل، عام: االشتقاق، أتليف: د. حممد حممود حممدين، الط

 م.1992
أسىن املطالب شروح روض الطالب، أتليف: زكراي األنصاري، ت:  .25

بريوت،  -هـ، حتقيق: الدكتور حممد حممد اتمر، طبعة: دار الكتب العلمية926
 م.2001-هـ1422الطبعة: األوىل، عام: 

األشباه والنظائر، أتليف: اتج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين  .26
األوىل، عام:  هـ، طبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة:771ي، ت: السبك

 م.1991-هـ1411
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: عبدالرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ، أتليفألشباه والنظائرا .27
 هـ911، ت:السيوطي

أشرف الوسائل إىل فهم الشمائل، أتليف: شهاب الدين أمحد بن حجر  .28
ار الكتب العلمية، حتقيق: أمحد بن فريد املزيدي، د، ه974اهليتمي، ت: 
 هـ.1419عام:  الطبعة: األوىل،

اإلصابة يف متييز الصحابة، أتليف: أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  .29
هـ، حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود، وعلي حممد معوض، مكتبة دار 852ت: 
 هـ1415مكة املكرمة، الطبعة: األوىل، عام:  -الباز
ابلقرآن، أتليف: حممد األمني بن حممد أضواء البيان يف إيضاح القرآن  .30

-هـ1415بريوت، عام:  -هـ، طبعة دار الفكر1393قيطي، ت: املختار الشن
 م.1995

إعانة الطالبني على ألفاظ فتح املعني، أتليف: أبو بكر بن حممد  .31
األوىل، عام:  ، الطبعة:هـ، طبعة دار الفكر1302بكري، ت: الدمياطي ال

 م.1997 -هـ1418
أتليف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي الزركلي، ت: األعالم،  .32

 م.2002هـ، طبعة: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر، عام: 1396
اإلقناع يف الفقه الشافعي، أتليف: علي بن حممد بن حبيب املاوردي،  .33

هـ، حققه وعّلق عليه: خضر حممد خضر، طبعة دار حسان للنشر 450ت: 
 م.1978 -هـ1420 عام: ران، الطبعة: األوىل،طه -والتوزيع

هـ، 319اإلقناع البن املنذر، أتليف: حممد بن إبراهيم بن املنذر، ت: .34
 هـ.1408حتقيق الدكتور: عبدهللا بن عبدالعزيز اجلربين، الطبعة: األوىل، عام:  

هـ، حتقيق الدكتور: 204األم، أتليف: حممد بن إدريس الشافعي، ت:  .35
-هـ1422املنصورة، الطبعة: األوىل، عام:  -: دار الوفاءرفعت فوزي، طبعة

 م.2001
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األمايل الشارحة ملفردات الفاحتة، أتليف: عبدالكرمي بن حممد الرافعي،  .36
 هـ، خمطوط.623ت: 
إنباء الغمر أببناء العمر، أتليف: شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر  .37

خان، طبعة دائرة  هـ، إشراف الدكتور: حممد عبداجمليد852العسقالين، ت: 
 هـ.1389 عام: املعارف العثمانية،

 .هـ 321: ت ،الطحاوي أمحد بن حممد األنس اجلليل، أتليف: .38
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، أتليف: عالء الدين أيب احلسن  .39

هـ، حتقيق: حممد حسن حممد، طبعة: دار 885علي بن سليمان املرداوي، ت: 
 م.1997-هـ1418طبعة: األوىل، عام: بريوت، ال -الكتب العلمية

األنوار ألعمال األبرار، أتليف: يوسف بن إبراهيم األردبيلي، ت:  .40
هـ، حتقيق: الشيخ خلف بن مفضي املطلق، دار الضياء للطباعة والنشر، 779

 م.2006-هـ1427الطبعة: األوىل، عام: 
ن األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف، أتليف: حممد بن إبراهيم ب .41

هــ حتقيق: إبراهيم الشيخ وآخرون، طبعة دار 318املنذر النيسابوري، ت: 
 م.  2010-هـ1431قطر، الطبعة:الثانية، عام:  -الفالح

اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة، أتليف: حيىي بن شرف النووي، ت:  .42
بريوت، الطبعة: الثانية، عام:  -هـ، الناشر: دار البشائر اإلسالمية 676

 م.1994 -هـ 1414
هـ، حتقيق: 728اإلميان، أتليف: أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، ت: .43

األردن، الطبعة:  –حممد انصر الدين األلباين، الناشر: املكتب اإلسالمي 
 م.1996-هـ1416اخلامسة، عام:  

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، أتليف: زين الدين بن إبراهيم بن ُُنيم  .44
 -هـ، حتقيق: الشيخ زكراي عمريات، طبعة دار الكتب العلمية970احلنفي، ت: 

 م.1997-هـ1418األوىل، عام:  بريوت، الطبعة:
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البحر الزخار، املعروف مبسند البزار، أتليف: أمحد بن عمرو بن  .45
ابملدينة  -قيق: عادل بن سعد، طبعة مكتبة العلوم واحلكمعبداخلالق البزار، حت

 م.2006 -هـ1427املنورة، الطبعة: األوىل، عام: 
البحر احمليط يف التفسري، أتليف: أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي،  .46

بريوت، عام:  -هـ، حتقيق: صدقي حممد مجيل، طبعة: دار الفكر745ت: 
 هـ.1420

اإلمام الشافعي، أتليف: أبو احملاسن  حبر املذهب يف فروع مذهب .47
هـ، حققه وعلق عليه: أمحد عزو 502عبدالواحد بن إمساعيل الروايين، ت: 

بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -عناية الدمشقي، طبعة: دار إحياء الرتاث العريب
 م.2002 -هـ1423

بداية احملتاج يف شرح املنهاج، أتليف: بدر الدين حممد بن أيب بكر  .48
هـ، حتقيق: أنور بن أيب بكر الداغستاين، 874سدي ابن قاضي شهبة، ت: األ

 م.2011-هـ  1432طبعة: دار املنهاج، الطبعة: األوىل، عام: 
كثري الدمشقي، ت: البداية والنهاية، أتليف: إمساعيل بن عمر بن   .49

عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر، هـ، حتقيق: 774
 م.1997 -هـ1418الطبعة: األوىل، عام: 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين أيب بكر بن مسعود  .50
هـ، حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد عبداملوجود، 587الكاساين، ت: 

 م.2003-هـ1424 عام: بريوت، الطبعة: الثانية، -طبعة دار الكتب العلمية
القرن السابع، أتليف: حممد بن علي البدر الطالع مبحاسن من بعد  .51

 القاهرة. -هـ، طبعة مكتبة ابن تيمية250الشوكاين، ت: 
البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري، أتلف: عمر بن علي بن  .52

هللا هـ، حققه: عمر علي عبد804أمحد األنصاري، املعروف اببن امللقن، ت: 
 م.2009 -هـ1430األوىل، عام:الرايض، الطبعة: -وآخرون، طبعة دار العاصمة



 فهرس املصادر واملراجع                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد   
 

 

 

690 

هـ، حتقيق 505البسيط يف املذهب، أتليف: حممد بن حممد الغزايل، ت: .53
الطالب: عبدالعزيز بن حممد السليمان، رسالة علمية مقدمة ابجلامعة اإلسالمية 
لنيل درجة الدكتوراه، كتاب الصالة، إبشراف الدكتور عبدهللا الشريف، عام: 

 هـ.1435-هـ1434
اة يف طبقات اللغويني والنحاة، أتليف: احلافظ جالل الدين بغية الوع .54

هـ، حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، 911السيوطي، ت:  عبدالرمحن بن أيب بكر
 هـ.1425بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -طبعة دار الكتب العلمية

البلد احلرام، أتليف: أ. د. حممود بن أمحد الدوسري، طبعة دار ابن  .55
 هـ.1434طبعة:األوىل، عام: اجلوزي، ال

البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، أتليف: جمدالدين حممد بن يعقوب  .56
هـ، حتقيق: حممد املصري، منشورات مركز املخطوطات 817الفريوزآابدي، ت: 

 هـ.1407والرتاث، الطبعة: األوىل، عام: 
ف: حممد هبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني، أتلي .57

هـ، تعليق: عبدهللا الكندري، طبعة دار ابن 864بن أمحد الغزي العامري، ت: 
 هـ.1421حزم، الطبعة: األوىل عام: 

بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام، أتليف: أبو احلسن  .58
هـ، حتقيق: د. احلسني آيت 628علي بن حممد بن عبدامللك بن القطان، ت: 

 م.1997-هـ1418الرايض، الطبعة: األوىل، عام:  -يبة سعيد، طبعة دار ط
البيان يف فقه اإلمام الشافعي، أتليف: حيىي بن أيب اخلري بن سامل  .59

هـ، حتقيق: الدكتور أمحد حجازي، طبعة: دار الكتب 558العمراين، ت: 
 م2002-هـ1423بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -العلمية

، محد بن حممد الزَّبيديأتليف: اتج العروس من جواهر القاموس،  .60
  .الناشر: دار اهلدايةه، 1205ت:
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اتريخ أيب زرعة الدمشقي، أتليف: عبدالرمحن بن عمرو، املشهور أبيب  .61
هـ، دراسة وحتقيق: شكر هللا نعمة هللا القوجاين، 281زرعة الدمشقي، ت: 

 دمشق. -الناشر: جممع اللغة العربية
هـ، الناشر: 310ير الطربي، ت: اتريخ الطربي، أتليف: حممد بن جر  .62

 هـ.1387بريوت، الطبعة: الثانية، عام:  -دار الرتاث 
هـ، 256التاريخ الكبري، أتليف: حممد بن إمساعيل البخاري، ت:  .63

 طبعت إبشراف: د. حممد عبداملعني خان.
هـ، 463اتريخ بغداد، أتليف: أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، ت:  .64

بريوت، الطبعة:  –، الناشر: دار الغرب اإلسالمي حتقيق: الدكتور بشار عواد
 م.2002 –ه 1422األوىل، عام: 

اتريخ دمشق، أتليف: أبو القاسم علي بن احلسن ابن عساكر، ت:  .65
هـ، حتقيق: عمرو بن غرامة العمري، طبعة: دار الفكر للطباعة والنشر، عام:  581

 م.1995 -هـ1415
حممد  :هـ، حتقيق438اجلويين، ت: التبصرة، أتليف: عبدهللا بن يوسف  .66

-هـ1413بن عبدالعزيز السديس، طبعة: مؤسسة قرطبة، الطبعة:األوىل، عام: 
 م.1993

التبيان يف آداب محلة القرآن، أتليف: حيىي بن شرف النووي، ت:  .67
بريوت، الطبعة: األوىل،  -هـ، حتقيق: حممد احلجار، طبعة: دار ابن حزم 676

 م.1996 -هـ 1417عام:  
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، أتليف: فخر الدين عثمان بن علي  .68

دار الكتب العلمية، : هـ، حتقيق: أمحد عزو عناية، طبعة743الزيلعي، ت: 
 م.2000-هـ1420بريوت، الطبعة: األوىل، عام: 

هـ، حتقيق 478اإلابنة، أتليف: عبدالرمحن بن مأمون املتويل، ت: تتمية .69
الطالبة: إنصاف بنت محزة الفعر، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، 

 جبامعة أم القرى، إبشراف الدكتور: فرج زهران.
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التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، أتليف: عالء الدين علي بن  .70
هـ، حتقيق: د. عبدالرمحن اجلربين، د. عوض 885سليمان الدمشقي، ت: 

الرايض، الطبعة: األوىل، عام:   -القرين، د. أمحد السراج، طبعة مكتبة الرشد
 م.2000 -هـ1421

هـ، 676بن شرف النووي، ت: حترير ألفاظ التنبيه، أتليف: حيىي  .71
 .هـ1408عام: دمشق، الطبعة:األوىل، -قلمدار الحتقيق:عبدالغين الدقر، الناشر:

حترير الفتاوى على التنبيه واملنهاج واحلاوي، أتليف: أبو زرعة أمحد بن  .72
هـ، حتقيق: عبدالرمحن فهمي حممد 826عبدالرحيم بن احلسني العراقي، ت: 

 م.2011-هـ1432الزواوي، طبعة دار املنهاج، الطبعة: األوىل، عام: 
مر بن حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج، أتليف: سراج الدين أبو حفص ع .73

هـ، حتقيق: عبدهللا بن سعاف اللحياين، طبعة: دار 804علي بن امللقن، ت: 
 هـ.1406مكة املكرمة، الطبعة: األوىل، عام:  -حراء
حتفة احملتاج إىل شرح املنهاج، أتليف: أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي،  .74

مصر،  -هـ، الناشر: املكتبة التجارية الكربى لصاحبها مصطفى حممد 974ت: 
 م.1983 -هـ 1357عام: 
هـ، حتقيق: عادل 676التحقيق، أتليف: حيىي بن شرف النووي، ت:  .75

بريوت، الطبعة:األوىل، عام:  -عبداملوجود، وعلي معوض، طبعة: دار اجليل
 م.1992-هـ1413

التدريب يف الفقه الشافعي، أتليف: سراج الدين عمر بن رسالن  .76
 -املصري، طبعة: دار القبلتني هـ، حتقيق: نشأت بن كمال805البلقيين، ت: 
 هـ.2012-هـ 1433الرايض، عام: 

تذكرة احلفاظ، أتليف: اإلمام أبو عبدهللا مشس الدين الذهيب، ت:  .77
 بريوت. -هـ، دار إحياء الرتاث العريب748
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التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة، أتليف: حممد بن أمحد بن أيب بكر  .78
صادق بن حممد بن إبراهيم، مكتبة: دار هـ، حتقيق: د. ال671القرطيب، ت: 

 هـ.1425الرايض، الطبعة: األوىل، عام:   -املنهاج للنشر والتوزيع
التعجيز يف اختصار الوجيز، أتليف: عبدالرمحن بن حممد بن يونس  .79

هـ، حتقيق: د. عبدهللا بن فهد الشريف، طبعة: دار املنار، 671املوصلي، ت: 
 م.1992-هـ1412الطبعة: األوىل، عام: 

هـ، 450التعليقة الكربى، أليب الطيب طاهر بن عبدهللا الطربي، ت:  .80
من بداية كتاب صالة املسافر واجلمع يف السفر إىل هناية كتاب اجلنائز، رسالة 
علمية مقدمة ابجلامعة اإلسالمية، مقدمة لنيل درجة املاجستري من الطالب: 

 هـ.1421مد الزاحم، عام: عبدهللا حممد احلضرم، إبشراف األستاذ الدكتور: حم
تفسري القرآن العظيم، أتليف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  .81

هـ، حتقيق: سامي حممد سالمة، طبعة: دار طيبة للنشر 474الدمشقي، ت: 
 م.1999 -هـ 1420والتوزيع، الطبعة: الثانية، عام: 

تقريب التهذيب ، أتليف: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ت:  .82
سوراي، الطبعة: األوىل، عام:   -هـ، حتقيق: حممد عوامة، الناشر: دار الرشيد852

 م.1986 -هـ 1406
تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل لإلمام الغزايل، أتليف: ُنم  .83

هـ، حتقيق الطالب: عبدالعزيز عبدالكرمي 727الدين أمحد بن حممد القمويل، ت:
درجة املاجستري ابجلامعة اإلسالمية، من بداية  العنزي، رسالة علمية مقدمة لنيل 

 كتاب اجلنائز إىل هناية الطرف الثاين فيمن يصلي.
تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل، أتليف: ُنم الدين أمحد بن  .84

هـ، حتقيق الطالب: بدر ظافر الشهري، رسالة علمية 727حممد القمويل، ت: 
اإلسالمية، إشراف الدكتور: عبدهللا مقدمة لنيل درجة املاجستري ابجلامعة 

الشريف، من بداية الطرف الثالث يف كيفية الصالة إىل هناية ابب اترك الصالة، 
 هـ.1434 -هـ 1433عام: : 
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تكملة املطلب العايل يف شرح وسيط اإلمام الغزايل، من بداية الشرط  .85
معة، اخلامس من شروط صالة اجلمعة وهو اجلماعة إىل هناية كتاب صالة اجل

أتليف: ُنم الدين أمحد بن حممد القمويل، حتقيق الطالب: فايز بن مرزوق 
احلجيلي، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري، إبشراف الدكتور: عبدهللا 

 هـ1431-هـ1430خمتار، عام: 
تكملة املطلب العايل يف شرح وسيط الغزايل، أتليف: ُنم الدين أمحد  .86

هـ، من بداية كتاب صالة اخلوف إىل هناية كتاب 727بن حممد القمويل، ت: ا
صالة االستسقاء حتقيق الطالب: حمبوب بن محود اجلهين، إبشراف الدكتور: 
رجاء املطريف، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري ابجلامعة اإلسالمية، عام: 

 هـ 1430 -هـ1429
بن ا، أتليف: احلافظ يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري التلخيص احلبري .87

ه، اعتىن إبخراجه وتنسيقه: أبو حممد أشرف 852حجر العسقالين، ت:
-هـ1428الرايض، الطبعة: األوىل، عام:  -عبداملقصود، طبعة أضواء السلف

 م.2007
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أتليف: يوسف بن عبدهللا  .88

مصطفى بن أمحد العلوي، وحممد  هـ، حتقيق:463بن عبدالرب النمري، ت: ا
املغرب،  -عبدالكبري البكري، طبعة: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

 هـ.1387عام: 
التنبيه يف الفقه الشافعي، أتليف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي  .89

 هـ، طبعة عامل الكتب.476الشريازي، ت: 
هـ، 676 :شرف النووي، ت هتذيب األمساء واللغات، أتليف: حيىي بن .90

 بريوت. -طبعة دار الكتب العلمية
هتذيب التهذيب يف رجال احلديث، أتليف: اإلمام احلافظ ابن حجر  .91

الطبعة: ، اهلند -الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظاميةهـ، 852العسقالين، ت:  
 هـ1326 عام: األوىل،
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، هـ370 ت:وي، حممد بن أمحد بن األزهري اهلر هتذيب اللغة، أتليف:  .92
الطبعة: ، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، ق: حممد عوض مرعبيقحت

 .م2001 عام: األوىل،
التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، أتليف: احلسني بن مسعود البغوي،  .93

هـ، حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود، وعلي معوض، طبعة: دار الكتب 516ت: 
 م.1997 -هـ1418األوىل، عام:  بريوت، الطبعة: -العلمية

توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، أتليف: بدر الدين  .94
هـ، حتقيق: عبدالرمحن علي سليمان، الناشر: 749حسن بن قاسم املالكي، ت:

 م.2008 -هـ 1428دار الفكر العريب، الطبعة: األوىل، عام: 
ـ، حتقيق: الدكتور ه354قات، أتليف: حممد بن حبان الُبسيت، ت: الث .95

اهلند، الطبعة: األوىل، عام:  -حممد بن عيد العيد، الناشر: دائرة املعارف
 م.1973-هـ1393

جامع البيان عن أتويل آي القرآن، أتليف: حممد بن جرير الطربي، ت:  .96
هـ، حتقيق الدكتور: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، الناشر: دار هجر للطباعة 310

 م.2001-هـ1422األوىل، عام: والنشر، الطبعة: 
جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، أتليف: صالح الدين خليل  .97

هـ، حققه: محدي عبداجمليد السلفي، طبعة: عامل 761الدمشقي العالئي، ت: 
 م.1986-هـ1407بريوت، الطبعة: الثانية، عام:  -الكتب

وسننه وأايمه،  اجلامع الصحيح املختصر املسند من أمور رسول هللا  .98
هـ، حتقيق: أبو قتيبة 256أتليف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، ت: 

نظر حممد الفاراييب، طبعة دار الفاراييب للمطبوعات العربية، الطبعة: األوىل، 
 م.2012-هـ1433

اجلامع ألحكام القرآن، أتليف: أبو عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب، ت:  .99
 -اهيم الربدوين، وإبراهيم أطفيش، طبعة: دار الكتب املصرية هـ، حتقيق: إبر 671

 م.1964 -هـ1384القاهرة، الطبعة: الثانية، عام: 
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اجلرح والتعديل، أتليف: أبو حممد عبدالرمحن بن حممد الرازي، ابن أيب  .100
اهلند، الطبعة:  -هـ، طبعة: جملس دائرة املعارف العثمانية327حامت الرازي، ت: 

 م.1952 -هـ1371األوىل، عام: 
مجهرة نسب قريش وأخبارها، أتليف: الزبري بن بكار األسدي،  .101
 هـ.1381هـ، حتقيق: حممود حممد شاكر، الناشر: طبعة املدين، عام: 256ت:

بكر بن حممد  أبوجواهر الدرر يف مناقب ابن حجر، أتليف: الشيخ   .102
 .  ائلإىل فهم الشم بن عبدهللا الشافعي، مطبوع مع كتاب أشرف الوسائل

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أتليف: حميي الدين عبدالقادر  .103
مطبعة عيسى البايب احلليب هـ، حتقيق: د. عبدالفتاح احللو، 775القرشي، ت:

 هـ.1398، عام: وشركاه
اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين، أتليف:  .104

هـ، حتقيق: إبراهيم ابحسن 902ت:  مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي،
 هـ.1419دار ابن حزم، عام: طبعة: عبداجمليد، 

حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، أتليف: سليمان بن حممد  .105
 -هـ 1369هـ، الناشر: مطبعة احلليب، عام:  1221البجريمي الشافعي، ت: 

 م.1950
بن منصور حاشية اجلمل على منهج الطالب، أتليف: سليمان بن عمر  .106

 هـ، طبعة: دار الفكر.1204العجلي، ت: 
حاشية الرشيدي على هناية احملتاج، أتليف: أمحد عبدالرزاق بن حممد  .107

 هـ، مطبوع مع كتاب هناية احملتاج.1096الرشيدي، ت:
حاشية الرملي الكبري، أتليف: مشس الدين الرملي، مطبوع مع كتاب  .108

 أسىن املطالب شرح روض الطالب.
املسي على هناية احملتاج، أتليف: نور الدين علي بن علي حاشية الشرب  .109

 هـ، مطبوع مع كتاب هناية احملتاج.1087الشرباملسي، ت:  
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حاشية الشربيين على الغرر البهية، أتليف: عبدالرمحن الشربيين، ت:  .110
 هـ، مطبوع مع كتاب الغرر البهية.1326
الشرواين، املتويف حاشية الشرواين على حتفة احملتاج، أتليف: عبداحلميد  .111

 هـ، مطبوع مع كتاب حتفة احملتاج.1301حدود 
حاشية العبادي على الغرر البهية، أتليف: ابن قاسم العبادي، ت:  .112
 مطبوع مع كتاب الغرر البهية. هـ،922
احلاوي الصغري، أتليف: عبدالغفار بن عبدالكرمي القزويين الشافعي،  .113
حممد اليابس، طبعة: دار ابن  هـ، دراسة وحتقيق الدكتور: صاحل بن665ت: 

 هـ1430اجلوزي، الطبعة: األوىل، عام: 
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أتليف: أبو احلسن علي  .114

علي حممد معوض، وعادل عبداملوجود،  :هـ، حتقيق450بن حممد املاوردي، ت: 
 م.1999-هـ1419بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -دار الكتب العلمية :طبعة
حدود املشاعر املقدسة، أتليف: أ. د. عبدامللك بن عبدهللا بن دهيش،  .115
 هـ.1425دار مكة، عام:  :طبعة
حلية العلماء  يف معرفة مذاهب الفقهاء، أتليف: حممد بن أمحد بن  .116

ه، حتقيق: د. ايسني 507ت:  احلسني، أبو بكر الشاشي القفال، املستظهري،
 م.1980بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  –أمحد إبراهيم، طبعة: مؤسسة الرسالة 

حياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفاهتم، أتليف: أمحد بن احلسني  .117
هـ، حتقيق الدكتور: أمحد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم 458البيهقي، ت: 

 م.193 -هـ1414الطبعة: األوىل، عام: املدينة املنورة،  -واحلكم
هـ، 794خبااي الزوااي، أتليف: بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي، ت:  .118

حتقيق: عبدالقادر عبدهللا العاين، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الطبعة: 
 م.1982-هـ1402األوىل، عام: 
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هاء الشافعية، اخلزائن السنية من مشاهري الكتب الفقهية ألئمتنا الفق .119
أتليف: عبدالقادر عبداملطلب األندونيسي، طبعة: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

 م.2004 -هـ 1425األوىل، عام:  
 حممد أمني احلموي خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، أتليف: .120
 .بريوت -الناشر: دار صادر هـ، 1111ت:

أتليف: حيىي بن خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد األحكام،  .121
شرف النووي، حققه وخرج أحاديثه: حسني إمساعيل اجلمل، طبعة: مؤسسة 

 م.1997 -هـ1418بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -الرسالة
خالصة البدر املنري، أتليف: سراج الدين عمر بن علي بن امللقن، ت:  .122
ض، الراي -مكتبة الرشد :هـ، حققه: محدي بن عبداجمليد السلفي، طبعة804

 م.1989-هـ1410الطبعة: األوىل، عام: 
هـ، دراسة 505اخلالصة، أتليف: حممد بن حممد بن حممد الغزايل، ت:  .123

األوىل، عام:   أجمد رشيد حممد علي، طبعة: دار املنهاج، الطبعة: :وحتقيق
 م.2007 -هـ1428
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أتليف: أمحد بن علي بن حممد بن  .124
 بريوت. -هـ، دار إحياء الرتاث العريب852العسقالين، ت:  حجر
الدرر املختار شرح تنوير األبصار مع شرحه رد احملتار، أتليف: حممد بن  .125

هـ، حتقيق: عادل عبداملوجود، وعلي معوض، 1088علي احلصين احلنفي، ت: 
 م.1994 -هـ1415بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -طعبة دار الكتب العلمية

هـ، حتقيق: 360عاء، أتليف: سليمان بن أمحد الطرباين، ت: الد .126
بريوت، الطبعة: األوىل،  -مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية

 هـ.1413عام:  
هـ، 676دقائق املنهاج، أتليف: أبو زكراي حيىي بن شرف النووي، ت: .127

 بريوت. -حتقيق: إايد أمحد الغوج، طبعة: دار ابن حزم 
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الديباج املذهب يف مصطلح احلديث، أتليف: علي بن حممد اجلرجاين،  .128
هـ، صححه: حسن اإلنبايب وآخرون،  طبعة: مصطفى البايب احلليب 816ت:

 هـ.1931 -هـ1350مصر، عام:  -وأوالده
الديباج يف توضيح املنهاج، أتليف: حممد بن هبادر الزركشي، ت:  .129
بريوت، الطبعة:  -كتب العمليةهـ، حتقيق: عثمان غزال، طبعة: دار ال794

 م.2009 -هـ1430األوىل، عام: 
الذخرية يف فروع املالكية، أتليف: شهاب الدين أمحد بن إدريس  .130

هـ، حتقيق: أبو إسحاق أمحد عبدالرمحن، طبعة: دار الكتب 684القرايف، ت: 
 م.2001 -هـ1422العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، عام: 

لة، أتليف: عبدالرمحن بن أمحد بن رجب، الذيل على طبقات احلناب .131
 هـ، حتقيق: د. عبدالرمحن بن سليمان العثيمني، طبعة مكتبة العبيكان.795ت: 
دراسة ، هـ1086ت:أمحد بن أمحد األزهري،  ذيل لب اللباب، أتليف: .132

الناشر: مركز النعمان للبحوث ، وحتقيق: د. شادي بن حممد بن سامل آل نعمان
 .م 2011 -هـ  1432األوىل،  الطبعة: ،والدراسات

رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، املعروف حباشية ابن  .133
هـ، حتقيق: عادل 1252عابدين، أتليف: حممد أمني، الشهري اببن عابدين، ت: 

بريوت،  -أمحد عبداملوجود، وعلي حممد معوض، طبعه دار الكتب العلمية
 م.1994-هـ1415الطبعة: األوىل، عام: 

روض الطالب وهناية مطلب الراغب، أتليف: شرف الدين إمساعيل بن  .134
الكويت،  -هـ، حتقيق: خلف مفضي املطلب، طبعة:دار الضياء837املقرئ، ت:

 م.2013-هـ1434الطبعة: األوىل، عام:  
روضة الطالبني وعمدة املفتني، أتليف: حيىي بن شرف النووي، ت:  .135
جود، وعلي معوض، طبعة: دار الكتب هـ، حتقيق: عادل أمحد عبداملو 676

 م.2003 -هـ1423بريوت، عام:  - العلمية



 فهرس املصادر واملراجع                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد   
 

 

 

700 

روضة الناظر وجنة املناظر، أتليف: أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن  .136
هـ، طبعة: مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع، 620أمحد بن قدامة، ت: 
 م.2002-هـ1423الطبعة: الثانية، عام: 

وحتفة طالب الفضائل، أتليف: حيىي بن شرف النووي، رؤوس  املسائل  .137
دمشق، الطبعة:  -هـ، دراسة وحتقيق: عبداجلواد محام، طبعة دار النوادر676ت:

 م.2010-ه1431األوىل، عام:  
رحيانة األلبا وزهرة احلياة الدنيا، أتليف: شهاب الدين أمحد بن حممد  .138

لو، الناشر: مطبعة عيسى هـ، حتقيق: عبدالفتاح حممد احل1069اخلفاجي، ت: 
 م.1967 -هـ1386احلليب وشركاه، الطبعة: األوىل، عام: 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، أتليف: حممد بن أيب بكر بن القيم  .139
بريوت، الطبعة: السابعة  -هـ، طبعة: مؤسسة الرسالة751اجلوزية، ت: 

 م.1994 -هـ1415والعشرون، عام: 
م الشافعي، أتليف: مجال الدين ابن الزاهر يف غرائب ألفاظ اإلما .140

  .هـ، حتقيق: مسعد عبداحلميد السعدين، طبعة دار الطالئع370منظور، ت: 
هـ، 241الزهد، أتليف: أبو عبدهللا أمحد بن حنبل الشيباين، ت:  .141

بريوت، الطبعة:  -عناية: حممد بن السالم شاهني، طبعة: دار الكتب العلمية
 م.1999 -هـ1420األوىل، عام: 

الزواجر عن اقرتاف الكبائر، أتليف: أمحد بن حجر اهليتمي، ت:  .142
 بريوت. -هـ، حتقيق: عبداللطيف حسن عبدالرمحن، دار الكتب العملية9740
السراج املنري، أتليف: حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي، ت:  .143
 هـ.1285القاهرة، عام:   -هـ، الناشر: مطبعة بوالق977
منت املنهاج، أتليف: حممد الزهري الغمراوي، ت: السراج الوهاج على  .144

 بريوت. -دار املعرفة للطباعة والنشر :هـ، طبعة1337



 فهرس املصادر واملراجع                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد   
 

 

 

701 

سلسلة األحاديث الصحيحة، أتليف: حممد انصر الدين األلباين،  .145
الرايض، الطبعة: األوىل،  -هـ، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع 1420ت:

 م.1996-هـ1416عام: 
  .حملتاج إىل معرفة رموز املنهاج، أتليف: السيد أمحدسلم املتعلم ا .146
هـ، حتقيق: 275سنن ابن ماجة، أتليف: حممد بن يزيد القزويين، ت:  .147

بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -دار الكتب العلمية :حممود حممد نصار، طبعة
 م.1998 -هـ1419
سنن أيب داود، أتليف: سليمان بن األشعث السجستاين، ت:  .148
اعتىن به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف هـ، 275

 م.2007-هـ1427ابلرايض، الطبعة: الثانية، عام:  -للنشر والتوزيع
سنن الرتمذي، أتليف: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي،  .149
 هـ.1425بريوت، عام:  -هـ، ضبط: صدقي مجيل العطار، دار الفكر790ت: 
هـ، حتقيق: 385، أتليف: علي بن عمر الدارقطين، ت: سنن الدارقطين .150

مؤسسة  :شعيب األرانؤوط، وحسن عبداملنعم شليب، ومجال عبداللطيف، طبعة
 م.2004-هـ1424الرسالة، الطبعة: األوىل، عام: 

سنن الدارمي، أتليف: اإلمام احلافظ أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا  .151
الداراين، طبعة: دار املغين للنشر هـ، حتقيق: حسني سليم 255الدارمي، ت: 

 م.2000 -هـ1421الرايض، الطبعة: األوىل، عام:  -والتوزيع
السنن الكربى، أتليف: أمحد بن احلسني اخلرساين البيهقي، ت:  .152
هـ، ضبطه وقدم له: أبو عبدهللا عبدالسالم بن حممد بن حممد علوش، 458
 م.2004-هـ1425مكتبة الرشد، الطبعة: األوىل، عام:  :طبعة
سنن النسائي، أتليف: أمحد بن شعيب بن علي النسائي، ت:  .153
املعارف  :هـ، اعتىن به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة303

 األوىل. الرايض، الطبعة:-للنشر والتوزيع 
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السنن واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم، أتليف:  .154
هـ، حتقيق: حسني 643حد املقدسي، ت: ضياء الدين أبو عبدهللا حممد بن وا
-هـ1425جدة، الطبعة: األوىل، عام:  -عكاشة، طبعة: دار ماجد عسريي

 م.2004
سري أعالم النبالء، أتليف: مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد  .155

هـ، حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون، طبعة: مؤسسة الرسالة، 748الذهيب، ت: 
 م.1985 -هـ1405الطبعة: الثالثة، عام: 

السرية النبوية وأخبار اخللفاء، أتليف: حممد بن حبان الُبسيت،  .156
هـ، حتقيق وتعليق: احلافظ السيد عزيز ومجاعة من العلماء، طبعة: دار 354ت:

 هـ.1417بريوت، الطبعة: الثالثة، عام:  –الكتب الثقافية 
هـ. 218السرية النبوية، أتليف: عبدامللك بن هشام املعافري، ت:  .157

دار الكتاب العريب، الطبعة: الثالثة،  :تعليق: عمر بن عبدالسالم تدمري، طبعة
 م.1990-هـ1410عام: 
الشامل يف فروع الشافعية، أتليف: عبدالسيد بن حممد، املعروف اببن  .158

ه، حتقيق الطالب: فيصل سعد العصيمي، رسالة علمية مقدمة 477الصباغ، ت:
ابب  اإلسالمية، من أول كتاب اجلنائز إىل بداية لنيل درجة الدكتوراه ابجلامعة

التطوع واخلروج منه قبل متامه، إبشراف: الدكتور عبدهللا الشريف، عام: صيام 
 هـ.1430-1431
الشامل يف فروع الشافعية، لإلمام أيب نصر عبدالسيد بن حممد،  .159

هـ، من ابب صالة التطوع وقيام شهر رمضان 477املعروف اببن الصباغ، ت: 
لنيل درجة الدكتوراه ابجلامعة مقدمة ىل هناية ابب: اترك الصالة، رسالة علمية، إ

اإلسالمية من الطالب: فهد بن سعيد املخلفي، إبشراف الدكتور عبدالعزيز 
 ه.ـ 1434-هـ1433األمحدي، عام: 
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بن عبداحلي بن أمحد شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أتليف:  .160
القادر األرانؤوط، ومحود األرانؤوط، طبعه دار هـ، حتقيق: عبد1089العماد، ت: 

 م.1991 -هـ1412بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -ابن كثري
: حممد بن عبداملنعم بن حممد بن عبداملنعم شرح اإلرشاد، أتليف:  .161

 ، خمطوط.هـ889 ت:اجلوجري، 
شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، أتليف: علي بن حممد بن عيسى  .162

بريوت، الطبعة:  -هـ، الناشر: دار الكتب العلمية 900افعي، ت: األمشوين الش
 م.1988 -هـ 1419األوىل، عام:  

شرح التصريح على التوضيح، أتليف: خالد بن عبدهللا اجلرجاوي  .163
بريوت،  -هـ، الناشر: دار الكتب العلمية 905األزهري، املعروف ابلوقاد، ت: 

 م.2000 -هـ 1421الطبعة: األوىل، عام: 
ح احلاوي الصغري للقزويين، أتليف: علي بن إمساعيل القونوي، ت: شر  .164
هـ، من أول ابب اجلمعة إىل هناية ابب احلج، رسالة علمية ابجلامعة 729

اإلسالمية، مقدمة من الطالب فخر الرازي كرديفان، إبشراف الدكتور: عبدهللا 
 هـ1421معتق السهلي، عام: 

علي بن إمساعيل القونوي، ت:  شرح احلاوي الصغري للقزويين، أتليف: .165
هـ، من أول الكتاب إىل هناية ابب صالة املسافر، رسالة علمية ابجلامعة 729

اإلسالمية مقدمة لنيل درجة املاجستري من الطالب: فضيل األمني كابر أمحد 
 هـ.1420إبشراف الدكتور: عبدهللا السهلي، عام: 

هـ. حتقيق: 516 شرح السنة، أتليف: احلسني بن مسعود البغوي، ت: .166
دار الكتب  :الشيخ علي حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، طبعة

 م.2005-هـ1424بريوت، الطبعة: الثانية، عام:  -العلمية
هـ، 1421شرح العقيدة السفارينية، أتليف: حممد صاحل العثيمني، ت: .167

 هـ.1426الرايض، الطبعة: األوىل، عام:   -طبعة: دار الوطن للنشر 
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شرح الكوكب املنري، أتليف: تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي  .168
هـ، حتقيق: حممد الزحيلي، ونزيه محاد، طبعة 972املعروف اببن النجار، ت: 

 م.1997 -هـ1418السعودية، الطبعة: الثانية، عام:   -مكتبة العبيكان
شرح مسند الشافعي، أتليف: عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي  .169

هـ، حققه: أبو بكر وائل، وحممد بكر زهران، طبعة: وزارة 623:الرافعي، ت
 -هـ 1428دولة قطر، الطبعة: األوىل، العام:  -األوقاف والشؤون اإلسالمية

 م.2007
املعروف ، أبو جعفر أمحد بن حممد ، أتليف:شرح مشكل اآلاثر .170

، الناشر: مؤسسة الرسالة، ؤوطحتقيق: شعيب األران ،هـ321: ت ،ابلطحاوي
 .م1494 -هـ1415  ، عام:طبعة: األوىلال

شرح مشكل الوسيط، أتليف: عثمان بن عبدالرمحن الشهرورزي،  .171
هـ، حتقيق: د. حممد بالل بن حممد أمني، 643املعروف اببن الصالح، ت: 

 م.2011-هـ 1432الرايض، الطبعة: األوىل، عام:  –طبعة: دار كنوز أشبيليا 
األثر، أتليف: علي بن سلطان شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل  .172

 -هـ، حتقيق: حممد نزار وهيثم نزار، الناشر: دار األرقم1014اهلروي القاري، ت:
 بريوت. 

شعب اإلميان، أتليف: أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، ت:  .173
هـ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه الدكتور: عبدالعايل بن عبداحلميد 458

 عام: الرايض، الطبعة: األوىل، -للنشر والتوزيعحامد، طبعة: مكتبة الرشد 
 م.2003 -هـ1423
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أتليف: إمساعيل بن محاد اجلوهري،  .174
بريوت،  -دار العلم للماليني :هـ، حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار، طبعة393ت: 

 م.1979-هـ1399الطبعة: الثانية، عام: 
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و بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، ت: صحيح ابن خزمية، أتليف: أب .175
 -هـ، حتقيق د. حممد مصطفى األعظمي، الناشر: املكتب اإلسالمي311

 م.1980-هـ1400بريوت، عام: 
هـ، 1420صحيح أيب داود، أتليف: حممد انصر الدين األلباين، ت: .176

الكويت، الطبعة: األوىل، عام:   -الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 
 م.2002-هـ1423
يح الرتغيب والرتهيب، أتليف: حممد انصر الدين األلباين، صح .177
 م.2000-هـ 1421الرايض، عام:  -هـ، طبعة: دار املعارف 1420ت:

العيدين يف املصلى هي السنة، أتليف: حممد انصر الدين  ةصال .178
مي، الطبعة: الثالثة، عام: هـ، الناشر: املكتب اإلسال1420األلباين، ت: 

 م.1986-هـ1406
الضعفاء الكبري، أتليف: أبو جعفر حممد بن عمر العقيلي، ت:  .179
بريوت، الطبعة:  -هـ، حتقيق: عبداملعطي أمني، الناشر: دار الكتبة العلمية322

 م.1984 -هـ1404األوىل، عام: 
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، أتليف: مشس الدين حممد بن  .180

 بريوت. -هـ، منشورات دار مكتبة احلياة902بدالرمحن السخاوي، ت: ع
الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، أتليف: تقي الدين بن عبدالقادر  .181

 هـ، حتقيق د. عبدالفتاح حممد احللو، دار الرفاعي.1010احلنفي، ت: 
طبقات الشافعية الكربى، أتليف: اتج الدين عبدالوهاب بن علي بن  .182

هـ، حتقيق: عبدالفتاح حممد احللو، وحممود حممد 771السبكي، ت:  عبدالكايف
 الطناجي.

طبقات الشافعية، أتليف: أبو بكر بن هدايةهللا احلسين، ت:  .183
 -هـ، حققه وعلق عليه: عادل نويهض، منشورات دار اآلفاق اجلديدة1014

 م.1979بريوت، الطبعة: الثانية، 
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الرحيم األسنوي، ت: مجال الدين عبد :طبقات الشافعية، أتليف .184
 هـ، حتقيق: عبدهللا اجلبوري، دار العلوم للطباعة والنشر.772
طبقات الفقهاء احلنابلة، أليب احلسني حممد بن أيب يعلى البغدادي  .185

 هـ، حتقيق د. علي حممد عمر، مكتبة الثقافة الدينية.526احلنبلي، ت: 
النووي،  طبقات الفقهاء الشافعية، أتليف حميي الدين حيىي بن شرف .186
 م.2009 عام: هـ، حتقيق: د. علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية،676ت: 
طبقات الفقهاء الشافعية، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر، تقي   .187

هـ ، حتقيق: د. علي حممد عمر، 851الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي، ت: 
 القاهرة. -مكتبة الثقافة الدينية

طبقات الفقهاء الشافعيني، أتليف: إمساعيل بن عمر، املعروف اببن   .188
هـ، حتقيق: د. أمحد عمر هاشم ، د. حممد غرب، مكتبة الثقافة 774كثري، ت:

 هـ.1420الدينية، عام: 
هـ، حتقيق: 476طبقات الفقهاء، أتليف: أبو إسحاق الشريازي، ت:  .189

 هـ.1418: األوىل عام: د. علي حممد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة
هـ، 230الطبقات الكربى، أتليف: حممد بن سعد البغدادي، ت:  .190

بريوت، الطبعة: األوىل، عام:   -حتقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 
 م.1968
طبقات املدلسني: )تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس(،  .191

هـ، حتقيق: د. عاصم 852أتليف: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ت: 
 م.1983-هـ1403عمان، الطبعة: األوىل،  -القريويت، طبعة: مكتبة املنار

طبقات النحويني واللغويني، أتليف: أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي،  .192
هـ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار املعارف، الطبعة: 379ت: 

 الثانية.
: عبد الوهاب بن عبد الرمحن الربيهي أتليف طبقات صلحاء اليمن، .193
 .صنعاء –الناشر: مكتبة االرشاد  ،عبد هللا حممد احلبشي ، حتقيق:هـ904ت:
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طبقات علماء احلديث، أتليف: جالل الدين عبدالرمحن السيوطي،  .194
 هـ.1417هـ، حتقيق: د. علي حممد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، عام: 911ت:

 مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد :العرب يف خرب من غرب، أتليف .195
 -هـ، حتقيق: حممد السعيد زغلول، طبعة دار الكتب العلمية748الذهيب، ت: 

 م.1985 -هـ1405بريوت، الطبعة: األوىل، عام: 
عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج، أتليف: عمر بن علي بن أمحد،  .196

عز الدين هشام بن هـ، حققه وعّلق عليه: 804املشهور اببن امللقن، ت: 
 م.2001 -هـ1421األردن، عام:  -عبدالكرمي البدراين، طبعة: دار الكتاب

هـ، 623العزيز شرح الوجيز، أتليف: عبدالكرمي بن حممد الرافعي، ت: .197
 -حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد عبداملوجود، طبعة: دار الكتب العلمية

 م.1997-هـ1417بريوت، الطبعة: األوىل، عام: 
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أتليف: جالل الدين عبدهللا  .198

هـ، حتقيق: د. حممد أبو األجفان، وعبداحلفيظ 616بن ُنم بن شاس، ت: 
 م.1995-هـ1415منصور، طبعة: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، عام: 

ليف: عقود اجلمان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، أت .199
 املدينة املنورة. -هـ، مكتبة اإلميان942حممد بن يوسف الصاحلي الدمشقي: ت: 

علل الرتمذي الكبري، أتليف: حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، ت:  .200
هـ، حتقيق: صبحي السامرائي، وأبو املعاضي النوري، وحممود خليل، طبعة: 279

 هـ.1409بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -عامل الكتب
أمحد بن لؤلؤ بن عبدهللا  ، أتليف:عمدة السالك وعدة النَّاسك .201

الناشر:  ،اريعبدهللا بن إبراهيم األنص ، عناية:هـ769: ت ،بن النَّقييباب املعروف
 م.1982 عام:الطبعة: األوىل،  ،قطر -الشؤون الدينية

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أتليف: بدر الدين حممود بن  .202
هـ، ضبطه وصححه: عبدهللا حممود حممد عمر،  طبعة: 855أمحد العيين، ت: 
 م.2001 -هـ 1421بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  –دار الكتب العلمية 
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غاية األحكام يف أحاديث األحكام، أتليف: حمب الدين أمحد بن  .203
هـ، حتقيق: الدكتور محزة أمحد الزَّين، طبعة: دار 694ي، ت: عبدهللا الطرب 

 م.2004 -هـ 1424بريوت، الطبعة: األوىل، عام:   –الكتب العلمية 
هـ، حتقيق: حممد 926الغرر البهية، أتليف: زكراي أألنصاري، ت:  .204

بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -عبدالقادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية
 م.1997-هـ1418
غريب احلديث، أتليف: أبو سليمان محد بن حممد البسيت اخلطايب،  .205
هـ، حتقيق: عبدالكرمي إبراهيم الغرابوي، الناشر: دار الفكر، عام:  388ت:

 م.1982-هـ1402
م اهلروي،  .206 غريب احلديث، أتليف: أبو عبيد القاسم بن سالَّ
ة دائرة املعارف هـ، حتقيق: الدكتور: حممد عبداملعني خان، الناشر: مطبع224ت:

 م.1964-هـ1384حيدر أابد، الطبعة: األوىل، عام:  -العثمانية
فتاوى ابن الصالح، أتليف: أبو عمر عثمان بن عبدالرمحن، املعروف  .207

هـ، حققه الدكتور: عبداملعطي أمني قلعجي، طبعة: دار 643اببن الصالح، ت:
 م.1986-هـ1406بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  –املعرفة 
اوى اإلمام النووي، ترتيب تلميذه: عالء الدين بن العطار، حتقيق: فت .208

بريوت، الطبعة: السادسة، عام:   -حممد احلجار، طبعة: دار البشائر اإلسالمية
 م.1996-هـ1417
هـ، رسالة 516فتاوى البغوي، أتليف: احلسني بن مسعود البغوي، ت: .209

ية، حتقيق: يوسف سليمان علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ابجلامعة اإلسالم
 ه.1431 -هـ 1430القرزعي، إشراف: األستاذ الدكتور عبدهللا الزاحم، عام: 

هـ، دار 974الفتاوى احلديثية، أتليف: أمحد بن حجر اهليتمي، ت:  .210
 بريوت. -املعرفة
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فتاوى السبكي يف فروع الفقه الشافعي، أتليف: تقي الدين علي بن  .211
هـ، حتقيق: حممد عبدالسالم شاهني، طبعة دار 756السبكي، ت:  عبدالكايف

 م.2004-هـ1424األوىل، عام:  الكتب العلمية، الطبعة:
ه، 550فتاوى الغزايل، أتليف: حممد بن حممد بن حممد الغزايل، ت:  .212

لفكر واحلضارة حققه: د. مصطفى حممد أبو صوى، املعهد العايل العاملي ل
 م.1996، عام: ملبوركواال  –اإلسالمية 

فتاوى القفال، أتليف: عبدهللا بن أمحد بن عبدهللا القفال املروزي، ت:  .213
هـ، حتقيق: مصطفى حممود األزهري، طبعة: دار ابن القيم، ودار ابن عفان، 417

 م.2011-هـ1432الطبعة: األوىل، عام: 
الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي، لإلمام شهاب  .214

د بن حممد بن حجر املكي الشافعي، أتليف: الشيخ عبدالقادر بن الدين أمح
هـ، وحتقيق: عبداللطيف عبدالرمحن، دار 982أمحد بن علي الفاكهي، ت: 

 الكتب العلمية.
الفتاوى املوصلية، أتليف: عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي، املعروف  .215

ه، حتقيق: عبدالرمحن عبدالفتاح، طبعة: مكتبة 660ابلعز ابن عبدالسالم، ت:
 م. 1986 -ه1406بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -دار املعرفة

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  .216
بريوت، عام:  -دار املعرفة :، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، طبعةهـ852ت: 

 هـ.1379
فتح اجلواد بشرح اإلرشاد، أتليف: شهاب الدين أمحد بن حممد بن  .217

هـ، ضبطه وصححه: عبداللطيف حسن عبدالرمحن، 974حجر اهليتمي، ت: 
 م.2005 -هـ1426بريوت، الطبعة:األوىل، عام:  -طبعة: دار الكتب العلمية

الوهاب بشرح منهج الطالب، أتليف: زكراي بن حممد األنصاري، فتح  .218
 م.1994-هـ1414دار الفكر للطباعة والنشر، عام:  :هـ، طبعة926ت: 
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الفردوس مبأثور اخلطاب، املعروف مبسند الفردوس، أتليف: شريويه بن  .219
هـ، حتقيق: السعيد بن بسيوين زغلول، الناشر: دار 509شهردار الديلمي، ت: 

 م.1968 -هـ 1406بريوت، الطبعة: األوىل، عام:   -لعلميةالكتب ا
الفقه اإلسالمي وأدلته، أتليف الدكتور: وهبة الزحيلي، طبعة: دار  .220

 م.1985-هـ1405دمشق، الطبعة: الثانية، عام:   –الفكر 
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت،  .221

هـ، حتقيق: إحسان عباس، 1382كتاين، ت:أتليف: حممد عبداحلي عبدالكبري ال
 م.1982بريوت، الطبعة: الثانية، عام:   -الناشر: دار الغرب اإلسالمي

ه، 1194الفوائد املدنية، أتليف: حممد بن سليمان الكردي، ت: .222
لبنان، الطبعة األوىل،  -عناية: بسام عبدالوهاب، طبعة: دار نور الصباح

 م.2011عام:
صطالحاً، أتليف: د. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة وا .223

 م.1988-هـ1408دمشق، الطبعة: الثانية، عام:   –الناشر: دار الفكر 
القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، أتليف: د. حممد  .224

-هـ1427األوىل، عام:  دمشق، الطبعة: -مصطفى الزحيلي، طبعة دار الفكر
 م.2006
ر بن سليمان األشقر، الناشر: دار القيامة الصغرى، أتليف: عم .225

 م.1991-هـ 1411األردن، الطبعة: الرابعة، عام:   –النفائس 
كايف احملتاج إىل شرح املنهاج من بداية ابب صالة اجلمعة إىل هناية   .226

هـ، حتقيق 772كتاب الصيام، أتليف مجال الدين عبدالرمحن األسنوي، ت: 
ة لنيل درجة املاجستري ابجلامعة بندر احملالوي، رسالة علمية مقدم :الطالب

 اإلسالمية.
كرامات األولياء، أتليف: أبو القاسم هبة هللا بن احلسن الطربي،  .227

هـ، حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، طبعة دار 418الاللكائي، ت: 
 م.2003-هـ1423السعودية، الطبعة: الثامنة، عام:   -طيبة
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والفنون، أتليف: مصطفى بن كشف الظنون عن أسامي الكتب  .228
بغداد، عام:  -هـ، طبعة مكتبة املثىن1067عبدهللا، املعروف حباجي خليفة، ت: 

 م.1941
النبيه شرح التنبيه، أتليف: ُنم الدين أمحد بن حممد بن الرفعة،  كفاية .229
هـ، دراسة وحتقيق: األستاذ الدكتور جمدي حممد سرور، طبعة: دار 710ت: 

 بريوت. -الكتب العلمية
الكلم الطيب، أتليف: أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، ت:  .230
بريوت،  -شر: املكتب اإلسالميهـ، حتقيق: حممد انصر الدين األلباين، النا728

 م.1977الطبعة: الثالثة، عام: 
الكواكب السائرة مبناقب أعيان املئة العاشرة للشيخ ُنم الدين الغزي،  .231
هـ، حتقيق: الدكتور جربائيل سليمان جبور، الناشر: حممد أمني 1061ت: 

 بريوت. -وشركاه
كر لب اللباب يف حترير األنساب، أتليف: عبدالرمحن بن أيب ب .232

 بريوت. –هـ، الناشر: دار صادر 911السيوطي، ت:
اللباب يف الفقه الشافعي، أتليف: أمحد بن حممد بن أمحد الضيب  .233

هـ، حتقيق: د. عبدالكرمي صنيتان العمري، طبعة: دار 415احملاملي، ت: 
 هـ1416املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، عام:   -البخاري

حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي لسان العرب، أتليف: مجال الدين  .234
 هـ.1414بريوت، الطبعة: الثالثة، عام:  -املصري، طبعة دار صادر

املبسوط، أتليف: حممد بن أمحد ابن أيب سهل السرخسي احلنفي، ت:  .235
األردن، الطبعة:  -هـ، حتقيق: حسان عبداملنان، طبعة بيت األفكار الدولية500

 م.2009األوىل، عام: 
احملدثني والضعفاء واملرتوكني، أتليف: حممد بن حبان اجملروحني من  .236

حلب،  -هـ، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي354الُبسيت، ت: 
 هـ.1396الطبعة: األوىل، عام: 
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ع الفوائد، أتليف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بجممع الزوائد ومن .237
القدسي، طبعة: مكتبة هـ، حتقيق: حسام الدين 807بكر اهليثمي، ت: 

 م.1994-هـ1414القاهرة، عام:  -القدسي
هـ، 728جمموع الفتاوى، أتليف: أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، ت: .238

املدينة املنورة،  -حتقيق: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد
 م.1995 -هـ1416عام: 
هـ، 676ت:  اجملموع شرح املهذب، أتليف: حيىي بن شرف النووي، .239

بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  -حتقيق: الدكتور حممود مطرجي، طبعة: دار الفكر
 م.1996-هـ1417
احملرر يف فقه اإلمام الشافعي، أتليف: عبدالكرمي بن حممد القزويين، ت:  .240
 -هـ، حتقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال املصري، طبعة دار السالم623

 م.2013-هـ1434: القاهرة، الطبعة: األوىل، عام
هـ، 456احمللى ابآلاثر، أتليف: علي بن أمحد بن حزم األندلسي، ت:  .241

بريوت،  -حتقيق: د. عبدالغفار سليمان البدراين، طبعة دار الكتب العلمية
 مت.2003-هـ1425الطبعة: األوىل عام: 

خمتصر البويطي، أتليف: يوسف بن حيىي البويطي، رسالة علمية مقدمة  .242
اجستري ابجلامعة اإلسالمية، حتقيق الطالب: أمين بن انصر السالمية، لنيل درجة امل

 هـ.1431-هـ1430إشراف الدكتور: محد احلماد عام: 
ه، 1335خمتصر الفوائد املكية، أتليف: علوي بن أمحد السقاف، ت: .243

حتقيق:د.يوسف بن عبدالرمحن املرعشلي، طبعة: دار البشاير،الطبعة األوىل، عام: 
 م.204-ه 1425
خمتصر املزين يف فروع الشافعية، أتليف: إمساعيل بن حيىي إمساعيل املزين،  .244
 -هـ، تعليق: حممد عبدالقاهر شاهني، طبعة: دار الكتب العلمية264ت:

 م.1998 -هـ 1419بريوت، الطبعة: األوىل، عام:  
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املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي، أتليف:أكرم يوسف القوامسي،  .245
 م.2003-ه 1423األردن،الطبعة: األوىل، عام:  –طبعة: دار النفائس 

هـ، 179املدونة الكربى، أتليف: اإلمام مالك بن أنس األصبحي، ت:  .246
 م.1998 -هـ1419طبعة دار الفكر، الطبعة: األوىل عام:  

مرآة اجلنان وعرب اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، أتليف:  .247
منشورات مؤسسة األعلمي  هـ،768عبدهللا بن أسعد اليافعي، ت: 

 بريوت. -للمطبوعات
مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، أتليف: علي بن  .248

 هـ، طبعة دار الكتب العلمية.456أمحد بن سعيد بن حزم، ت: 
مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع، أتليف: صفي الدين  .249

ـ، حتقيق وتعليق: علي حممد ه739عبداملؤمن بن عبداحلق البغدادي، ت: 
 م.1954 -هـ1373بريوت، الطبعة:األوىل، عام:  -البجاوي، طبعة دار املعرفة

مستخرج أيب عوانة، أتليف: أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق النيسابوري،  .250
بريوت، الطبعة:  -هـ، حتقيق: أمين عارف الدمشقي، طبعة: دار املعرفة316ت: 

 م.1998 -هـ1419األوىل، عام:  
املستدرك على الصحيحني، أتليف: حممد بن عبدهللا احلاكم  .251

هـ، دراسة وحتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، طبعة دار 405النيسابوري، ت: 
 هـ.1422بريوت، الطبعة: الثانية،عام:  -الكتب العلمية

مسند ابن اجلعد، أتليف: علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري، ت:  .252
بريوت،  -د حيدر، طبعة: مؤسسة اندر هـ، مراجعة وتعليق: عامر أمح230

 م.1990 -هـ 1410الطبعة: األوىل، عام:  
مسند أيب داود الطيالسي، أتليف: سليمان بن داود بن اجلارود  .253

هـ، حتقيق: د. حممد بن عبداحملسن الرتكي، طبعة: دار هجر 204الطيالسي، ت: 
 م.1999 -هـ1419مصر، الطبعة: األوىل، عام:   -
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ى، أتليف: أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي، ت: مسند أيب يعل .254
دمشق، الطبعة:  –هـ، حتقيق: حسني سليم أسد، طبعة: دار املأمون للرتاث 307

 م.1984 -هـ 1404األوىل، عام: 
مسند اإلمام أمحد، أتليف: أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل  .255

ي، طبعة: مؤسسة هـ، حتقيق: د. عبدهللا بن عبداحملسن الرتك241الشيباين، ت: 
 م.2001 -هـ1421الرسالة، الطبعة: األوىل، عام: 

مسند اإلمام الشافعي، ترتيب األمري أيب سعيد سنجر بن عبدهللا  .256
د. ماهر الفحل، طبعة: شركة  :هـ، حققه وخرج أحاديث745الناصري، ت: 

 م.2004-هـ1425غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، عام: 
تصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول املسند الصحيح املخ .257
هــ حتقيق: أبو 261، أتليف: مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، ت: هللا 

الرايض، الطبعة: األوىل، عام:  -قتيبة نظر حممد الفاراييب، طبعة دار طيبة
 م.2006-هـ1427
حممد  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أتليف: أمحد بن .258

بريوت، الطبعة:  -دار الكتب العلمية :هـ، طبعة770بن علي الفيومي، ت: 
 م.1194 -هـ1414األوىل عام: 

حممد بن إبراهيم  مصطلحات الفقهاء واألصوليني، أتليف: أ.د: .259
 م.2009-هـ1430احلفناوي، طبعة: دار السالم، الطبعة: الثالثة، عام:  

عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة، مصنف ابن أيب شيبة، أتليف: أبو بكر  .260
املدينة  -هــ تقدمي وضبط: كمال يوسف احلوت، مكتبة العلوم واحلكم235ت: 

 م.1989 -هـ1409املنورة، الطبعة: األوىل، عام: 
مصنف عبدالرزاق، أتليف: أبو بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين،  .261
ي، الطبعة: هـ، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، دار املكتب اإلسالم211ت:

 م.1983-هـ1403الثانية، عام: 
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املطر والرعد والربق، أتليف: أبو بكر عبدهللا بن حممد، املعروف اببن  .262
هـ، حتقيق: طارق حممد العمودي، طبعة: دار ابن اجلوزي، 281أيب الدنيا، ت: 

 م.1997 -هـ1418الدمام، الطبعة: األوىل، عام:  
ليف: حممد بن حممد حسن ُشرَّاب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، أت .263

 م.1991 -هـ1411دمشق، الطبعة: األوىل، عام:  -طبعة دار القلم
معامل التنزيل يف تفسري القرآن، أتليف: احلسني بن مسعود البغوي، ت:  .264
هـ، حتقيق: حممد عبدهللا النمر، وعثمان مجعة، وسليمان احلرش، طبعة دار 510

 م.1997-هـ1417رابعة، طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: ال
هـ، 388معامل السنن أتليف: أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب، ت:  .265

 م.1932-هـ1351حلب، الطبعة:األوىل، عام:  -طبعة: املطبعة العلمية
معامل مكة التارخيية واألثرية، أتليف: عاتق بن غيث البالدي،  .266
-هـ1400ام: ه، طبعة دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة:األوىل، ع1431ت:

 م.1980
معجم األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري، أتليف: سعد بن  .267

 هـ.1419جنيدل، طبعة مكتبة الدارة املئوية، عام: 
املعجم األوسط، أتليف: سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، ت:  .268
هـ، حتقيق: طارق عوض هللا، وعبداحملسن إبراهيم احلسيين، طبعة دار 360

 هـ.1415لقاهرة، عام: ا -احلرمني
معجم البلدان، أتليف: شهاب الدين ايقوت بن عبدهللا احلموي  .269

 م.1977-هـ1397بريوت، عام:  -هـ، دار صادر626البغدادي، ت: 
هـ، 317معجم الصحابة، أتليف: عبدهللا بن حممد البغوي، ت:  .270

ألوىل، الكويت، الطبعة: ا -حتقيق: حممد األمني اجلكين، طبعة: مكتبة دار البيان
 م.2000 -هـ1421عام: 
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هـ، حتقيق: 360املعجم الكبري، أتليف: سليمان بن أمحد الطرباين، ت:  .271
القاهرة، الطبعة: الثانية، عام:  -محدي عبداجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية

 م.1994 -هـ1415
حممود عبدالرمحن  معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، أتليف: الدكتور .272

 القاهرة. -: دار الفيصليةعبداملنعم، طبعة
معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، أتليف: عاتق غيث البالدي،  .273
-هـ1402دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، عام:  :ه، طبعة1431ت:

 م.1982
هـ، 1408معجم املؤلفني، أتليف عمر بن رضا كحالة الدمشقي، ت:  .274

 بريوت. –الناشر: مكتبة املثىن 
ه، 974معجم شيوخ ابن حجر، أتليف: أمحد بن حجر اهليتمي، ت: .275

 املكتبة األزهرية.
ه، 1431معجم معامل احلجاز، أتليف: عاتق بن غيث البالدي، ت: .276

 م.1980 -هـ1400طبعة دار مكة، الطبعة: األوىل، عام: 
: تالقزويين الرازي،  : أمحد بن فارسمعجم مقاييس اللغة، أتليف .277
 -هـ 1399عام: ، الناشر: دار الفكر،: عبدالسالم حممد هارون، حتقيقهـ395

 م.1979
معرفة السنن واآلاثر، أتليف: أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، ت:  .278
القاهرة، -هـ، حتقيق: د. عبداملعطي أمني، طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر458

 م.1991-هـ1411الطبعة: األوىل، عام: 
أبو عبدهللا حممد بن إسحاق بن مندة، ت: معرفة الصحابة، أتليف:  .279
هـ، حتقيق: د. عامر حسن صربي، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية 395

 هـ.1426املتحدة، الطبعة: األوىل،عام: 
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مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، أتليف: حممد بن حممد  .280
شور، طبعة: هـ، صححه واعتىن به: الشيخ علي عا977الشربيين اخلطيب، ت:
 بريوت. -دار إحياء الرتاث العريب

املغين، أتليف: موفق الدين أبو حممد عبدهللا بن أمحد بن حممد بن  .281
هـ، حتقيق: د. عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، 620قدامة املقدسي احلنبلي، ت: 

 م.1999-هـ1419الرايض، الطبعة: األوىل، عام:  -طبعة: دار عامل الكتب
املعروف بتفسري الرازي، أتليف: أبو عبدهللا حممد بن مفاتيح الغيب،  .282

بريوت، الطبعة:  -هـ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب606عمر الرازي، ت: 
 هـ.1420الثالثة، عام:  

 املقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا من عهد رسول هللا  .283
، مطبعة: السعادة، عام:  وتقوميها ابملعاصر، أتليف: حممد ُنم الدين الكردي

 م.1984-هـ 1404
هـ، 415املقنع يف الفقه، أتليف: أمحد بن حممد الظيب احملاملي، ت: .284

حتقيق الطالب: يوسف بن حممد الشحي، رسالة علمية مقدمة ابجلامعة 
اإلسالمية لنيل درجة املاجستري، إبشراف: الدكتور: محد احلماد، من أول الكتاب 

 م.1998 -هـ1418الصدقة، عام: إىل هناية كتاب ميسم 
املكاييل واألوزان اإلسالمية، أتليف: فالرت هنتس، منشورات اجلامعة  .285

 األردنية.
املكاييل واألوزان والنقود العربية، أتليف الدكتور: حممود اجلليلي، طبعة:  .286

 م.2005بريوت، الطبعة: األوىل، عام:   -دار الغرب اإلسالمي 
أتليف: احلافظ أبو الفرج عبدالرمحن بن  مناقب اإلمام أمحد بن حنبل، .287

هـ، حتقيق: د. عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، دار هجر 597اجلوزي، ت: 
 للطباعة والنشر.
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مناقب اإلمام الشافعي، أتليف: أبو السعادات جمدالدين املبارك بن  .288
هـ، حتقيق: د. خليل إبراهيم مالَّ خاطر، طبعة 606حممد بن األثري اجلزري، ت: 

 هـ.1410ر القبلة للثقافة اإلسالمية، الطبعة: األوىل، عام: دا
مناقب اإلمام مالك بن أنس، أتليف: عيسى بن مسعود الزواوي، ت:  .289
 -هـ، حتقيق: د. الطاهر حممد الدرديري، طبعة مكتبة طيبة للنشر والتوزيع743

 هـ.1411املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، عام: 
مُحيد، أتليف: أبو حممد عبدبن مُحيد، ت: بن  املنتخب من مسند عبد .290
عامل الكتب،  :هـ، حتقيق: السيد صبحي البدري، وحممود الصعيدي، طبعة249

 م.1988-هـ1408الطبعة: األوىل، عام: 
منح اجلليل شرح خمتصر خليل، أتليف: حممد بن أمحد عليش املالكي،  .291
 -هـ1404:  بريوت، الطبعة: األوىل، عام -هـ، طبعة: دار الفكر1299ت: 

 م1984
منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، أتليف: حيىي بن شرف النووي،  .292
هـ، حتقيق: عوض قاسم أمحد عوض، طبعة دار الفكر، الطبعة: األوىل، 676ت:

 م.2005 -هـ1425عام: 
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أتليف: حيىي بن شرف النووي،  .293
بريوت، الطبعة: الثانية، عام:   -الرتاث العريبهـ، طبعة: دار إحياء 676ت: 

 هـ.1392
املنهاج يف شعب اإلميان، أتليف: احلسني بن احلسن احلليمي،  .294
هـ، حتقيق: حلمي حممد فودة، طبعة: دار الفكر، الطبعة: األوىل، عام:  403ت:

 م.1979-هـ1399
د املنهج القومي بشرح مسائل التعليم، أتليف شهاب الدين أمحد بن حمم .295

هـ، عين به: قصي حممد نورس احلالق، طبعة دار 974بن حجر اهليتمي، ت: 
 م.2006 -هـ1427جدة، الطبعة: األوىل،  -املنهاج



 فهرس املصادر واملراجع                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد   
 

 

 

719 

املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف، أتليف: يوسف بن تغري بردي،  .296
أمني، ود. سعيد  هـ، حتقيق د. حممد حممد874مجال الدين أبو احملاسن، ت: 

 عبدالفتاح عاشور.
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أتليف: إبراهيم بن علي بن يوسف  .297

 ه، طبعة دار الكتب العلمية.476الشريازي، ت: 
املهمات يف شرح الروضة والرافعي، أتليف: مجال عبدالرحيم األسنوي،  .298
 -بن حزمهـ، اعتىن به: أبو الفيصل أمحد الدمياطي، طبعة: دار ا773ت: 

 م.2009 -هـ1430بريوت، الطبعة: األوىل، عام: 
املوضوعات، أتليف: مجال الدين عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي،  .299
 -ه، حتقيق: عبدالرمحن بن حممد بن عثمان، الناشر: املكتبة السلفية597ت:

 ه.1968 -ه1388املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، عام: 
هـ، حتقيق: سليم 179األصبحي، ت: املوطأ، أتليف: مالك بن أنس  .300

-هـ1424ديب، الطبعة: األوىل، عام:  -عبيد اهلاليل، طبعة: مكتبة الفرقان
 م.2003
املوقظة يف علم مصطلح احلديث، أتليف: مشس الدين أبو عبدهللا حممد  .301

هـ، اعتىن به: عبدالفتاح أبو غدة، طبعة: مكتبة 748بن أمحد الذهيب، ت: 
 هـ.1412حلب، الطبعة: الثانية، عام:  -املطبوعات اإلسالمية

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، أتليف: أبو عبدهللا حممد بن أمحد  .302
بريوت،  -هـ، حتقيق: علي حممد البجاوي، الناشر: دار املعرفة748الذهيب، ت: 

 م.1963 -هـ1382الطبعة: األوىل عام: 
 .م1990 -هـ 1411الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية .303
نزهة األلباب يف األلقاب، أتليف: أمحد بن علي بن حممد العسقالين،  .304
الرايض،  –هـ، حتقيق: عبدالعزيز حممد السديري، طبعة: مكتبة الرشد 852ت:

 م.1989-هـ 1409الطبعة: األوىل، عام:  
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نصب الراية ألحاديث اهلداية، أتليف: مجال الدين عبدهللا بن يوسف  .305
بريوت، الطبعة:  -اعتىن به: حممد عوامه، مؤسسة الراينهـ، 762الزيلعي، ت: 
 م.1997-هـ1418األوىل، عام: 

نظم العقيان يف أعيان األعيان، أتليف: عبدالرمحن بن أيب بكر  .306
 بريوت -هـ، حتقيق: فيليب حيت، الناشر: ا ملكتبة العلمية 911السيوطي، ت: 

مد السيفي،  نفائس الدرر يف ترمجة ابن حجر، أتليف: أبو بكر بن حم .307
، 6269جبامعة امللك سعود ابلرايض، برقم:  -ه(، خمطوط973كان حيًا قبل )

 الناسخ: عبدهللا السنكري.
النكت على كتاب ابن الصالح، أتليف: أمحد بن علي بن حممد بن  .308

هـ، حتقيق: ربيع بن هادي املدخلي، الناشر: عمادة 852حجر العسقالين، ت: 
 -هـ 1404املدينة املنورة، الطبعة: األوىل،  -ميةالبحث العلمي ابجلامعة اإلسال

 م.1984
هناية السول شرح منهاج الوصول، أتليف: عبدالرحيم بن احلسن  .309

بريوت، الطبعة: األوىل،  -هـ، طبعة: دار الكتب العلمية772األسنوي، ت: 
 م.1999-هـ1420عام: 
العباس هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، أتليف: مشس الدين حممد بن أيب  .310

بريوت، عام:   –هـ، طبعة: دار الفكر 1004أمحد بن محزة الرملي، ت: 
 م.1984 -هـ 1404
هناية املطلب يف دراية املذهب، أتليف: عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف  .311

هـ، حتقيق: أ. د. عبدالعظيم حممد الديب، إصدارات: وزارة 478اجلويين، ت: 
 م.2007-هـ1428عة: األوىل، عام: قطر، الطب -األوقاف والشؤون اإلسالمية

النهاية يف غريب احلديث واألثر، أتليف: جمد الدين أبو السعادات  .312
هـ، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد 606املبارك بن حممد بن األثري، ت: 
 م.1979-هـ 1399بريوت، عام:  –الطناجي، طبعة: املكتبة العلمية 
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اشر ، أتليف: حمي الدين عبدالقادر بن النور السافر عن أخبار القرن الع .313
بريوت،  -هـ، طبعة دار الكتب العلمية1038شيخ بن عبدهللا العيدروس، ت: 

 هـ1405األوىل عام:  الطبعة:
اهلداية يف شرح بداية املبتدي، أتليف: علي بن أيب بكر املرغيناين، ت:  .314
-هـ1421 األوىل، عام: بريوت، الطبعة: -دار الكتب العلمية :هـ، طبعة593

 م.2000
هـ، 510اهلداية، أتليف: أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين، ت: .315

د. عبداللطيف مهيم، طبعة: شركة غراس للنشر  ،حتقيق: د. ماهر الفحل
 م.204-هـ1425الكويت، الطبعة: األوىل، عام:  -والتوزيع
مد هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، أتليف: إمساعيل بن حم .316

 -هـ، طبعة وكالة املعارف احللبية1399أمني بن أمري سليم البايب البغدادي، ت: 
 م.1951اسطنبول، عام: 

هـ، 764الوايف ابلوفيات، أتليف: صالح الدين خليل الصفدي، ت:  .317
بريوت، عام:  -حتقيق: أمحد األرانؤوط، وتركي مصطفى، طبعة: دار إحياء الرتاث

 م.2000 -هـ1420
 .هـ505أتليف: حممد بن حممد الغزايل، ت:ه العزيز، الوجيز مع شرح .318
هـ، 505الوسيط يف املذهب: أتليف أبو حامد حممد الغزايل، ت:  .319

حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، طبعة: دار السالم، مصر، الطبعة: األوىل، عام: 
 م.1997 -هـ1417
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع

 3 املقدمة
 5 أمهية املخطوط

 5 الدراسات السابقة
 6 خطة البحث
 9 التحقيق قسم الثاين:

 12 الشكر والتقدير
 13 القسم الدراسي

التعريف مبؤلف املنت اإلمام شرف الدين بن املبحث األول: 
 املقرئ

14 

 15 املطلب األول: امسه ونسبه ومولده ووفاته.
 17 املطلب الثاين: نشأته وطلبه للعلم.

 18 املطلب الثالث: شيوخه.
 20 املطلب الرابع: تالمذته.

 22 املطلب اخلامس: عقيدته ومذهبه الفقهي
 23 السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. املطلب

 25 املطلب السابع: آاثره العلمية.
 27 نبذة عن كتاب إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي.املبحث الثاين: 

 28 املطلب األول: أمهية الكتاب
 29 املطلب الثاين: مكانته عند العلماء وعند أهل املذهب

 31 الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب املطلب
 32 املطلب الرابع: التعريف أبهم شروح اإلرشاد
 36 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف الكتاب

 37 املطلب السادس: نبذة عن احلاوي الصغري ومؤلفه وشروحه
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 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع
العالمة ابن حجر اهليتمي وكتابه اإلمداد بشرح الفصل الثاين: 

 اإلرشاد.
43 

 44 املطلب األول: امسه ونسبه ومولده
 47 املطلب الثاين: نشأته

 48 املطلب الثالث: شيوخه
 51 املطلب الرابع: تالميذه

 56 املطلب اخلامس: عقيدته ومذهبه الفقهي
 60 املطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

 62 املطلب السابع: آاثره العلمية.
 66 الثامن: وفاته. املطلب

 67 : التعريف بكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاداملبحث الثاين
 68  ونسبته إىل املؤلف املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب

 70 املطلب الثاين: وصف النسخ اخلطية 
 79 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب.

 82 الرابع: أمهية الكتاب العلمية ومكانته بني شروح اإلرشاد املطلب
 84 املطلب اخلامس: موارد الكتاب ومصطلحاته
 97 القسم الثاين: التحقيق

 98 ابب يف قصر املسافر ومجعه ويتبعه مجع املقيم ابملطر
 98 حكم قصر املسافر

 100 الصلوات اليت تقصر
 100 اجلمع بني الصالتني

 106 به أحكام السفرما يثبت 
 115 مقدار املسافة اليت هبا يرتخص للسفر 

 124 حكم الرتخص يف سفر املعصية
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 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع
 127 شروط جواز القصر للمسافر

 132 مىت ينتهي السفر؟
 145 حكم اجلمع بني الصالتني ألجل املرض
 147 حكم اجلمع بني الصالتني ألجل املطر

 150 مسألة مجع العصر إىل اجلمعة
 150 التقدميشروط مجع 

 155 شروط مجع التأخري
 159 أحوال يندب الرتخص فيها ابلقصر واجلمع

 161 الرخص املتعلقة ابلسفر الطويل  تتمة
 162 ابب يف اجلمعة

 162 حكم صالة اجلمعة
 163 شروط اجلمعة

 163 الشرط األول: اجلماعة
 169 بتحرم أخرىالشرط الثاين: أن ال تكون مسبوقة وال مقارنة 

 173 الشرط الثالث: الوقت
 178 الشرط الرابع: أن تكون خبطة بلد أو قرية

 180 الشرط اخلامس: العدد املعترب يف إقامة اجلمعة
 184 شروط من تصح هبم اجلمعة

 191 االستخالف يف اجلمعة
 200 الشرط السادس: تقدمي خطبتني.

 201 أركان اخلطبتني
 216 من تلزمه اجلمعة

 228 السفر يوم اجلمعة
 230 غسل يوم اجلمعة
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 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع
 232 االغسال املسنونة

 236 ساعات يوم اجلمعة
 251 التنقل بعد صعود اإلمام
 267 ما يقرأ يف ركعيت اجلمعة

 278 البيع بعد أذان اخلطبة
 281 ابب يف كيفية صالة اخلوف

 281 مشروعية صالة اخلوف
 282 النوع األول: صالة عسفان

 284 النوع الثاين: صالة بطن حنل
 286 النوع الثالث: صالة ذات الرقاع

 299 النوع الرابع: شدة اخلوف إذا التحم القتال
 302 محل السالح امللطخ ابلنجاسة

 306 أتخري الصالة خوف فوت احلج
 307 بيان ما حيل لبسه للمحارب وغريه

 312 حكم تسميد األرض ابلنجس
 313 لبس احلرير

 333 املشي يف خف أو نعل واحدة
 335 حكم التختم بنحو حديد وحناس ورصاص

 340 حتلية املصحف
 342 اختاذ أنف من فضة
 348 ابب صالة العيدين

 348 مشروعية صالة العيدين
 351 وقت صالة العيدين

 354 الغسل والتطيب للعيدين
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 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع
 358 إحياء ليليت العيد

 366 التكبري يف صالة العيدين
 369 يف  ركعيت العيدين القراءة

 374 اخلطبة للعيدين
 374 التكبري يف اخلطبتني

 377 حكم التهنئة ابلعيد واألعوام واألشهر
 379 التكبري املرسل
 381 التكبري املقيد

 385 الشهادة برؤية هالل شوال
 388 اجتماع العيدين مع اجلمعة

 389 ابب يف صالة الكسوفني
 390 حكم صالة الكسوف واخلسوف
 391 صفة صالة الكسوف واخلسوف

 397 مقدر ما يقرأ يف كل ركعة
 401 مقدار التسبيح يف كل ركعة
 403 اخلطبة للكسوف واخلسوف

 406 ما تفوت به صالة الكسوف واخلسوف
 408 لو اجتمع خسوف وغريه يبدأ مباذا؟

 413 حكم  حضور اخلناثى والنساء
 414 حكم الصالة لزلزلة وحنوها

 416 أصول الرايح
 417 ابب يف االستسقاء

 417 مشروعية االستسقاء
 418 أنواع االستسقاء
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 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع
 424 صفة اخلروج لصالة االستسقاء

 429 خروج الذمي لصالة االستسقاء يف بالد املسلمني
 430 اخلطبة لالستسقاء

 433 االستغفار أول اخلطبة
 439 جوانب الرداء حتويل

 444 إذا سقوا قبل االستسقاء
 444 تكرار صالة االستسقاء

 446 سنن تتعلق ابملطر
 451 فصل يف قضاء صالة املكتوبة

 451 وجوب القضاء على من  فاتته مكتوبة
 452 حكم استتابة التارك هلا

 453 إن مل يتب أو أصر على إخراجها عن وقتها
 454 القول أبنه ال يقتل بل يعزر وحيبس حىت يصلي

 456 صفة قتل اتركها
 456 اترك الوضوء عمدا  

 457 اترك اجلمعة
 462 ابب يف أحكام اجلنائز

 462 استحباب االستعداد للموت
 466 استحباب التداوي للمرض

 469 استحباب إحسان احملتضر ظنه بربه
 471 آداب احملتضر

 474 عند احملتضر ڤقراءة سورة 
 476 تغميض عيين امليت
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 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع
 482 تغسيل امليت ولو غريقا  

 483 ما يستحب فعله عند تغسيل امليت
 486 صحة الغسل من الكافر

 497 حكم أخذ الشعر والظفر من امليت
 497 بقاء أثر اإلحرام على احملرم

 499 األحق ابلغسل
 504 الرجعية ال تغسل زوجها وكذا البائن

 507 إذا ماتت املرأة وليس عندها إال رجال أجانب
 507 حكم غسل السيد أمته

 509 من يغسل الطفل واخلنثى؟
 511 الكفن وصفته

 518 األفضل يف الكفن
 522 استحباب تبخري الكفن لغري احملرم

 527 ال يندب أن يعد لنفسه أكفان  
 529 صفة محل اجلنازة

 535 ابجلنازةاستحباب اإلسراع يف املشي 
 539 استحباب املكث إىل الفراغ من الدفن

 541 الصالة على امليت
 543 الصالة على الشهيد 

 547 تكفني الشهيد يف ثيابه
 549 مواراة السقط ودفنه

 551 الصالة على جزء ميت
 556 تكفني الذمي ودفنه

 556 تغسيل الكافر



 فهرس املوضوعات                                               اإلمداد بشرح اإلرشاد        
 

 

 

729 

 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع
 561 األوىل بغسل الرجل
 566 اجلنازةموقف اإلمام من 

 568 الصالة جلنائز اجتمعت
 573 أركان الصالة على امليت

 583 زايدة تكبرية خامسة
 584 رفع اليدين مع التكبري

 591 الصالة على الغائب
 593 الصالة على القرب

 596 الصالة يف املسجد
 597 مسائل تتعلق ابلدفن
 604 من يقدم يف الدفن؟

 607 جنبه األمين يف قربه للقبلة استحباب إضجاعه على
 610 يكره وضعه يف صندوق
 613 تلقني امليت بعد الدفن

 619 رفع القرب وجتصيصه
 624 املشي ابلنعل يف املقربة

 625 حكم زايرة القرب للرجال والنساء
 629 اجلمع عند كثرة املوتى لضرورة

 633 حكم املبيت يف املقربة
 634 القرب بعد امنحاقه حكم نبش

 637 نبش القرب ألجل مال الغري
 639 من ماتت ويف بطنها جنني

 641 البكاء على امليت
 369 حكم النوح والندب على امليت
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 الصفحة  الـموضـــــــــــــــــوع
 646 استحباب أن يصنع ألهل امليت طعاما  

 647 حترمي الذبح والعقر عند القرب
 648 التعزية

 651 وقت التعزية
 657 الفهارس

 658 اآلايت القرآنية فهرس
 660 فهرس األحاديث

 668 فهرس اآلاثر
 669 فهرس األعالم

 678 فهرس املصطلحات
 683 فهرس األماكن والبلدان
 684 فهرس املصادر واملراجع

 722 فهرس املوضوعات
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